
فِْينَةُ الُمْنِجيَةُ   السَّ

عِ  فً ُيْغزَْخهَضِ  ْٕ  ِيٍ األَْدِػٍَخِ  انًْشفُ

 تأليف 

 اإليبو األٔاِ، انجبئغ َفغّ يٍ هللا

 هللا سعٕل أزًذ ثٍ ْبشى ثٍ

 يؤٔاِ اندُخ ٔخؼم يثٕاِ، انشزًخ ثٕاثم هللا ثم  

 

 )ع( يدذانذٌٍ ثٍ يسًذ ثٍ يُظٕس انًئٌذي لبل ٔانذَب ٔيٕالَب اإليبو انسدخ/

 ]دٌجبخخ انكزبة، ٔانغجت فً رؤنٍفّ ٔركش يظبدسِ ٔرٕثٍمّ[

ك خًهخ ألَّ عٍؤرً فً أثٕاثّ يب ٌزى انًشاد انًمذيخ انثبٍَخ: فً ثٍبٌ فؼم انزكش ٔانزُجٍّ ػهى ٌغٍش يٍ رن

 ثّ

 ]يؼزًذ األخز فً ْزا انكزبة كزت أْم انجٍذ)ع( ٔشٍؼزٓى سػً هللا ػُٓى[

 ( ثبثبً ٔخبرًخ[93]يٕاػٍغ انكزبة ٔأثٕاثّ )

 ]سيٕص أيٓبد ْزا انًخزظش[

 انجبة األٔل: فً انزششف ثشًء يٍ آي انمشآٌ انكشٌى ٔانزًٍٍ ثبإلثزذاء ثّ؛ ٔكهًخ اإلخالص

 يٍ فؼم كهًخ اإلخالص

 انجبة انثبًَ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً انظالح ػهى انُجً)ص(

 انجبة انثبنث: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ اإلعزٍمبظ يٍ انُٕو

 انجبة ا نشاثغ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ دخٕل انخالء ٔخشٔخّ

 انجبة انخبيظ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ انٕػٕء لجهّ ٔخالنّ ٔثؼذِ

 فظم ٔيًب ٔسد ثؼذِ

 انجبة انغبدط: يًب ٔسد فً ركش شًٍء ػُذ انخشٔج يٍ انًُضل
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 انجبة انغبثغ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ دخٕل انًغدذ

 راٌ ٔالبو انظالحانجبة انثبيٍ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ عًبع األ

 انجبة انزبعغ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػمٍت انظالح ْٕٔ يطهك ٔيمٍ ذ

 )فظم( فًٍب ٌمبل ثؼذ طالح انغذاح ٔانًغشة

 )فظم( فً انؼٍذٌٍ

 )فظم( فً شًٍء يًب ٔسد فً االعزخبسح

 )فظم( فً طالح انسبخخ

 )فظم( فً انغدذح ػُذ ركش انزَت ٔانزٕثخ

 )فظم( فً طالح انزغجٍر

 انجبة انؼبشش: فً شًٍء يًب ٔسد فً االعزغمبء

 خانجبة انسبدي ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ ٍْدبٌ انشٌر ٔطٕد انشػذ ٔعبئش األفضاع انغًبٌٔ

 انجبة انثبًَ ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٌمبل ػُذ انخشٔج يٍ انًغدذ

 انجبة انثبنث ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ دخٕل انًُضل

 ٔسد ػُذ أخز انًؼدغ نهُٕو انجبة انشاثغ ػشش: فً ركش شًٍء يًب

 انجبة انخبيظ ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ االعزٍمبظ نهزٓدذ يٍ انهٍم

 انجبة انغبدط ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً انظجبذ ٔانًغبء

 انجبة انغبثغ ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ سإٌخ انٓالل، ٔخظٕص سإٌخ ْالل سيؼبٌ ٔاإلفطبس

 سانجبة انثبيٍ ػشش: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ اإلفطب

 انجبة انزبعغ ػشش:

 فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ انغفش ٔدخٕل يسه خ ٔيب ٌزظم ثزنك

 )فظم( فً رٕدٌغ انًغبفش

 )فظم( فبٌ أساد عفش انٓدشح

 )فظم( فبٌ أساد انسح

 انجبة انؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً اندٓبد
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ق يٍ انًدهظ ٔيب ٌزؼهك ثّ يٍ انغالو ػُذ  انجبة انسبدي ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذانزفشُّ

 راللً انًئيٍٍُ

 انجبة انثبًَ ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًء يًب ٔسد فً األكم ٔانششة ٔآداثًٓب

 )فظم( فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً األششثخ

 انجبة انثبنث ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً انهجبط ٔيب ٌزؼهك ثّ

 انجبة انشاثغ ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً انُكبذ ٔيب ٌزؼهك ثّ

 )فظم( فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ انٕلبع

 انجبة انخبيظ ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٌمبل ػُذ ٔالدح انًٕنٕد

 انجبة انغبدط ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد يٍ انزكش فً األعٕاق

 يًب ٔسد ػُذ انغشٔس ثشًٍء ٔػُذ انًغبءح انجبة انغبثغ ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًءٍ 

 ]فً لضِّ انشإٌب ٔعًبػٓب[

 ]عبئش األفؼبل انًزؼهِّمخ ثبنجذٌ يٍ زهك ٔلضِّ أظفبس َٔزف اثؾ َٔسٕ رنك[

، أٔ غى، أٔ كشة، أٔ ٔسؽخ، أٔ َسٕ رنك.انجبة انثبيٍ ٔا  نؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ زهٕل ْىِّ

خظبطخ يٍ فمٍش ٔزبخخ ٔدٌٍ َٔسْٕب، ٔفً انجبة انزبعغ ٔانؼششٌٔ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد ػُذ َضٔل 

 اإلعزغُبء ػٍ انُبط ٔاإلكزفبء ثًب سصق هللا رؼبنى ٔانشكش ػهٍّ

زفع انمشآٌ ٔػُذ خزًّ، ٔانًؼَٕخ ػهى زفظّ ٔعبئش انؼهٕو،  انجبة انثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً

 ٔانًؼَٕخ ػهى كثشح األػًبل ٔيشبلٓب َٔسٕ رنك

ًب ٔسد أليٕس ػبيخ يٍ خٕف، أٔ شذح، أٔ دخٕل ػهى عهطبٌ، أٔ انجبة انثبًَ ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء ي

 [، أٔ يشع، أٔ زبخخ يطهمبً، ٔيب ٌزظم ثزنك([93])رْبة ػبنخ، ]أٔ ِغٍجخ غبئت يطهمبً 

 األركبس انؼبيخ انًطهمخ ػٍ رمٍٍذ ٔلذ ٔيكبٌ ([04])انجبة انثبنث ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد يٍ

 ]فظم فً زذٌث انظٍسخ ٔيب فٍٓب يٍ انؼجشح[

 )فظم( فً ركش شًٍء يٍ األركبس ثآٌبد لشآٍَخ ٔعٕس ٔسد ثٓب األثش يطهمخ ٔيمٍ ذح غٍش يب عجك

 )فظم(

 ثسث يفٍذ فً رسمٍك طسخ األزبدٌث فً فؼبئم انغٕس يٍ انمشآٌ

 انجبة انشاثغ ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب سٔد يٍ انذػبء يمٍذاً ثٕلذ أٔ يكبٌ أٔ شخض غٍش يب رمذ و

 )فظم( فً انذػبء انًمٍ ذ ثٕلذ
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 ثًكبٌ أٔ رُجٍّ ػهى انمجٕل فٍّ )فظم( فً انذػبء انًمٍ ذ

 )فظم( فً انذػبء انًمٍ ذ ثشخض

 انجبة انخبيظ ٔانثالثٌٕ: يًب ٔسد ألٔخبع ٔأيشاع خبطخ ٔػبيخ ٔيُّ انظشع

 )فظم( فً ركش انظشع

 ٍٍ انًسزؼشانجبة انغبدط ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً ػٍبدح انًشٌغ ٔرهم

 انجبة انغبثغ ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً انذػبء فً انظالح ػهى اندُبصح ٔػُذ زًهٓب َٔسِٕ

 ٔنُخزى ْزا انًٕػغ ثًب فً )األزكبو( ػٍ انٓبدي)ع(

 َٔذة كزت اإلعى ػهى زدش نئال ٌهزجظ

 انجبة انثبيٍ ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد فً انزؼضٌخ

 ٌؼًُ نشعٕل هللا)ص( -)فظم( فً رؼضٌخ انًالئكخ ٔانخؼش )ع(

 )فظم( فً ركش شًٍء يًب سٔد نذفغ ػزاة انمجش ٔيب ٌزؼهك ثزنك

 ح لجٕس انظبنسٍٍ ٔيب ٌزظم ثزنكانجبة انزبعغ ٔانثالثٌٕ: فً ركش شًٍء يًب ٔسد يٍ صٌبس

 خبرًخ فً أزٕال اَخشح

ٔيًب ٔسد فً يٍ رغهٍى األػؼبء ثؼؼٓب ػهى ثؼغ ٔياللبح األسٔاذ نشٔذ انًئيٍ ػُذ يٕرّ ٔرغهًٍٓب 

 ػهٍّ

خ انمجش ػهى انًئئٍيً  ً  ب سٔد فً رخفٍف ػ

 ٔكٌٕ ألسٔازٓى أٔ نٓى ػًم ٔكم رنك انى هللا رؼبنى

 ٔكَٕٓى ٌزضأسٌٔ

 ٔنُخزى انمٕل فً ْزا انًؼُى؛ ْٕٔ اٌ شبء هللا غٍش خبل يٍ فبئذح ٔارؼبظ

 ]ركش انُبس ٔاندُخ[

 )فظم( فؤيب انُبس َؼٕر ثبهلل يُٓب

 ٔأيب اندُ خ خزى هللا نُب ثٓب

 ]انخزى ثبنظالح انًظطفٌٕخ[
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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 قال والدنا وموالنا اإلمام الحجة/

 وسالمو عليهم: مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي رضوان اهلل تعالى

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 ا٢بمد هلل، وسبلـ على عباده الذين اصطفى، وبعد:

ْنِجَيُة يف ُمْسَتْخَلِص اْلَمْرفُػْوِع ِمن اأَلْدِعَيِة( تأليف اإلماـ 
ُ
َنُة ا٤ب ىذا الكتاب العظيم )الّسِفيػْ

ا٤بنصور باهلل أبو ٧بمد أٞبد بن األّواه، حجة اهلل على العباد، وخليفة نبيئو يف الببلد، اإلماـ 
ىاشم بن احملسن بن القاسم بن إ٠باعيل بن ا٢بسْب بن عز الدين بن ا٤بهدي بن الناصر 
بن احملارس بن الناصر بن عبداهلل بن ٞبزة بن أيب القاسم بن ٧بمد بن جعفر بن ٧بمد بن 

ماـ الناصر أٞبد ا٢بسْب بن جعفر بن ا٢بسْب بن أٞبد بن ٰبٓب بن عبداهلل بن ٰبٓب بن اإل
 .-عليهم السبلـ-بن اإلماـ ا٥بادي إُف ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب 

 قيامو عليو السبلـ: سنة أربع وستْب ومائتْب وألف.

 ولو القدـ الراسخ يف ٝبيع العلـو رضواف اهلل عليو.

خرج إُف جهات صعدة ىو واإلماـ ٧بمد بن عبداهلل الوزير، وكاف من أنصاره وأعوانو اإلماـ 
توكل على اهلل احملسن بن أٞبد، يف ٝباعة من العلماء األعبلـ وشيخهم القاضي شيخ ا٤ب

اإلسبلـ عبداهلل بن علي الغاليب، فبينما ىم ينظروف يف من يُػَبايع من اإلمامْب مع كما٥بما 
اقتضى رأي األعبلـ ويف مقّدمتهم شيخ اإلسبلـ عبداهلل بن علي الغاليب مبايعة اإلماـ أٞبد 

 ( لقضية ال يسع ا٢باؿ لشرحها.بن ىاشم)ع

وخرج مع اإلماـ ا٤بنصور باهلل أٞبد بن ىاشم)ع( مهاجراً إُف صعدة كما سبق: القاضي 
العبلمة فخر اإلسبلـ، وحافظ علـو أىل البيت الكراـ شيخ اإلسبلـ عبداهلل بن علي 

مشائخو، الغاليب رضي اهلل عنو، ا٤بتوىف سنة ست وسبعْب ومائتْب وألف، وكاف من دعاتو و 
 واستقّر بضحياف ىو وأوالده.



ومن دعاة اإلماـ ا٤بنصور باهلل أٞبد بن ىاشم عليو السبلـ: القاضي العبلمة شيخ اإلسبلـ 
 أٞبد بن إ٠باعيل العلفي القرشي ا٤بتوىف سنة اثنتْب وٜبانْب ومائتْب وألف.

 بلد أرحب.وأ٢بقو اهلل بسلفو سنة تسع وستْب ومائتْب وألف، ومشهده بدار أعبل من ب

قاؿ السيد العبلمة ا٤بؤرخ ٧بمد بن إ٠باعيل الكبسي رٞبو اهلل يف تتمة البسامة يف ذكر 
 اإلماـ أٞبد بن ىاشم:

ـَ بالدعوة ا٤بنصور أٞبُد َمنْ    وقا
  فانقاد لؤلمِر أىل الشاـ واحتملوا
  وطاب يف صعدة الفيحا القرار لو
 مث أفسد الناس َمْن يف قلبو مرض

 يف فقو ويف أثرِ حاز ا٤بعارؼ   
  أمر اإلمامة يف بدو ويف حضرِ 
  يف عصبة وزر ناىيك من وزرِ 
 وقاد قوماً وأراداىم إُف سقرِ 

 إُف قولو:

 فلم يطب لئلماـ ا٤بكث يف بلد
 فشّمر الساؽ مشتاقاً إُف اليمن الػ

  فقابلتو ا٤ببل بالرحب وانفرجت
 وانقاد للدعوة الغراء سادة أىػ

  السادة الطهرِ ال يفقهوف حقوؽ   
  ػميموف يف حّلة اإلسعاد والظفرِ 
  عنو الشدائد إْذ واىف إُف ٟبرِ 

 ػل ا٢بل والعقد يف سهل ويف وعرِ 

 ومن شعر اإلماـ)ع( وقد سألو بعض الفقهاء عن الفرقة الناجية:

أمسك إذا شئت ترقى يف الذين 
 رقوا

 بعروة اهلل إف القـو قد سبقوا  

 إُف قولو:

  ْت عيناَؾ من خربأرقُت ال أَرِقَ 
 فقاؿ إف أخي موسى يليو أخي

 وإف ِف أمة ترقى إُف فرؽ
  وليس منها بناٍج غّب واحدةٍ 

 عن الرسوؿ وفيو للنهى طرؽُ   
  عيسى ٥بم أمم تتلى قد افَبقوا

 نيف وسبعْب ىلكى ما بو علق
ويح ا٤بضّلْب ىل من بعد ذا 



  قلق لقد ٘بّمع فيو ا٣بوؼ لو عقلت
 ىا ا٢بمقلنا نفوس ولكن صدّ 

 إُف قولو:

 يف زمرة قادىا طو وقاـ ليسػ
 قيها الوصي ىنيئاً للذين ُسقوا  

 إُف آخرىا.

وعلى ا١بملة أف يف تلك األعصار تزاحم آّتهدين النظار، وما ىي إال من طبقات األئمة 
ا٤بتقدمْب، ولقد أحيا اهلل ّٔم ما انطمس من الدين، و٭بت بربكاهتم علـو آؿ طو وياسْب، 

وأخذوا قواعد ا٤بلة ا٢بنيفة من ا٤بعْب الصايف، وضربوا فيها با٢بظ األوفر الوايف }ِإفَّ َىَذا ٥َبَُو 
[، فهؤالء ورثة األنبياء صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب، 16اْلَفْضُل اْلُمِبُْب{ ]النمل:

تفى سِويَّ جعلنا اللَّو ٩بن استمسك بالعروة الوثقى، واعتصم با٢ببل ا٤بتْب األقوى، واق
مناىجهم، ومشى على سنن أدراجهم، وىو دينو القؤف، وصراطو ا٤بستقيم، إنو ىو السميع 

 العػليم، وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٧بمد وعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.

 ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي

 غفر اهلل ٥بم وللمؤمنْب

 ٧بمد ا٤بؤيدي كتب بأمره ولده/ إبراىيم بن ٦بدالدين بن

 وفقو اهلل تعاُف



  

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

ا٢بمد هلل رّب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على سّيدنا ٧بمد وعلى أىل بيتو الطيبْب 
 وبعد: -الطاىرين، الذين أذىب اهلل عنهم الرجس وطّهرىم تطهّباً 

ا٤بؤمن الكرٔف  يسّر مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية أف يقدـ لك أخي 
ْنِجَيِة يف ُمْسَتْخَلِص ا٤بْرفُػوِْع ِمن اأَلْدِعَيةِ ) كتاب

ُ
، تأليف اإلماـ األّواه أٞبد بن (الّسِفيَنِة ا٤ب

وذلك ضمن الدفعة الرابعة الصادرة عن  -َصلَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم-ىاشم بن رسوؿ اهلل 
 ـ.2004ىػ، 1424ا٤بركز عاـ 

وألئمة أىل البيت  -َصلَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم-د هلل تعاُف ولرسولو وخبلؿ ذلك ٪بدد العه
ٗبواصلة ما بدأناه، والسّب قدماً يف نشر عقائد أىل البيت)ع(  -صلوات اهلل عليهم -

ومػذىبهم من خبلؿ نشر تراثهم الفكري، وما خّلفوه من علـو جليلة أسهمت وُتْسهم يف 
ا إُف السعادة األبديّة، دوف أف ٫باوؿ صياغة عقائدىم صػبلح آّتمعات، والوصوؿ ّٔ

حسب ما يروؽ لنا، و٪بعلها َسِلَسة ِبَسبلَسِة َعْصرنا، بل نقّدمها كما قّدمها أئمة اآلؿ، 
قفد كفْونا ا٤بؤونة يف ذلك، وما بقي إال أف نغَبؼ من مائهم الزالؿ، وما اىتمامنا بذلك 

َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنػُكُم الرّْْجَس أَْىػَل إال ٤با سبق وذكرناه من أمثاؿ قولو ت عاُف: } ِإ٭بَّ
[ وقولو تعاُف: }إ٭با َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن 33اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهّبًا{]األحزاب:

[، وقولو تعاُف: } 55رَاِكُعوَف{ ]ا٤بائدة: َءاَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىمْ 
 [.23ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرََب{ ]الشورى:

:))إٓف تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن -َصلَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم-وأمثاؿ قوؿ رسوؿ اهلل 
َبيت أىل بيٍب، إف اللطيف ا٣ببّب نبأٓف أهنما لن يفَبقا تضلوا من بعدي أبداً كتاب الّلو وع

:))أىل بيٍب فيكم كسفينة -َصلَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم-حٌب يردا علّي ا٢بوض((، وقولو 
-َصلَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسػلَّم-نوح، من ركبها ٪با ومن ٚبّلف عنها غرؽ وىوى((، وقولو 

َصلَّى اهلل -ألرض كما أف النجـو أماف ألىل السماء((، وقولو :))أىػل بيٍب أمػاف ألىل ا



من سّره أف ٰبيا حيايت؛ وٲبوت ٩بايت؛ ويسكن جنة عدف الٍب وعدٓف  )) :-َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم
ريب؛ فليتوّؿ علياً وذريتو من بعدي؛ وليتوّؿ ولّيو؛ وليقتِد بأىل بيٍب؛ فإهنم عَبيت؛ ُخلقوا من 

أهنم -َصلَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم -وقد بّْب  -ا٣برب مي وعلمي.....((طينٍب؛ وُرزقوا فه
َصلَّى اهلل -عندما جلَّلهم  -َعَلْيهم السَّبلـ  -علي؛ وفاطمة؛ وا٢بسن وا٢بسْب وذريّتهما 

بكساٍء وقاؿ: ))الّلهم ىؤالء أىل بيٍب فأذىب عنهم الرجس وطهرىم  -َعَلْيِو وآلو َوَسلَّم
 تطهّباً((.

وغّبىا من النصوص الواضحة ا١بلّية الدالة على أهنم العروة الوثقى، وا٢ببل ا٤بتْب األقوى، 
 فمن اعتصم ّٔم ٪با ومن ٚبّلف عنهم غرؽ وىوى.

* * * * * * * * * * * * 

 :-بصعدة -وقد صدر عن مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية 

ِب الِعتػَْرِة اأَلْطَهْاِر، شرح القصيدة الٍب نظمها اإلماـ ٧َبَاِسن اأَلْزَىاِريف تَػْفِصْيِل َمَناقِ  -1
ا٤بنصور باهلل أمّب ا٤بؤمنْب عبداهلل بن ٞبزة)ع(، تأليف/ الفقيو العبلمة الشهيد ٞبيد بن 

 أٞبد احمللي ا٥بمدآف الوادعي رٞبو اهلل تعاُف.

يداف بن ٰبٓب بن ٦بموع السيد ٞبيداف، تأليف/ السيد العاَف نور الدين أيب عبداهلل ٞب -2
 ٞبيداف القا٠بي ا٢بسِب رضي اهلل تعاُف عنو

 السفينة ا٤بنجية يف مستخلص ا٤برفوع من األدعية، تأليف/ اإلماـ أٞبد بن ىاشم)ع(.-3

لوامع األنوار يف جوامع العلـو واآلثار وتراجم أوِف العلم واألنظار، تأليف/ اإلماـ  -4
 .-أيده اهلل تعاُف -ا٤بؤيدي ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور 

٦بموع كتب ورسائل اإلماـ األعظم أمّب ا٤بؤمنْب زيد بن علي)ع(، تأليف/ اإلماـ  -5
 األعظم زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب)ع(.

 شرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة، تأليف/ اإلماـ ا٢بجة عبداهلل بن ٞبزة)ع(. -6

 أصوؿ الفقو، تأليف/ اإلماـ ا٢بجة عبداهلل بن ٞبزة )ع(.صفوة اإلختيار يف  -7



ا٤بختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم األخيار،  -8
 تأليف/ السيد العبلمة ٧بمد بن ٰبٓب ا٢بوثي حفظو اهلل.

راىيم ىداية الراغبْب إُف مذىب العَبة الطاىرين، تأليف/ السيد اإلماـ ا٥بادي بن إب -9
 الوزير)ع(.

اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة، تأليف/ اإلماـ أيب طالب ٰبٓب بن ا٢بسْب  -10
 ا٥باروٓف)ع(.

-على مذىب ا٥بادي إُف ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم  -ا٤بنّب  -11
 ، تأليف/ أٞبد بن موسى الطربي رضي اهلل عنو.-َعَلْيهمالسَّبلـ

 يف إزىاؽ التمويو، تأليف السيد اإلماـ / ا٥بادي بن إبراىيم الوزير)ع(. هناية التنويو -12

تنبيو الغافلْب عن فضائل الطالبيْب، تأليف/ ا٢باكم ا١بشمي احملسن بن ٧بمد بن   -13
 كرامة رٞبو اهلل تعاُف.

عيوف ا٤بختار من فنوف األشعار واآلثار، تأليف اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن  -14
 .-أيده اهلل تعاُف -ر ا٤بؤيدي منصو 

أخبار فخ وخرب ٰبٓب بن عبداهلل )ع( وأخيو إدريس بن عبداهلل)ع(، تأليف/ أٞبد  -15
 بن سهل الرازي رٞبو اهلل تعاُف.

 الوافد على العاَف، تأليف/ اإلماـ ٪بم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم الرسي)ع(. -16

 بن القاسم بن إبراىيم الرسي)ع(.ا٥بجرة والوصية، تأليف/ اإلماـ ٧بمد  -17

ا١بامعة ا٤بهمة يف أسانيد كتب األئمة، تأليف/اإلماـ ا٢بجة ٦بدالدين بن ٧بمد بن -18
 .-أيده اهلل تعاُف -منصور ا٤بؤيدي 

ا٤بختصر ا٤بفيد فيما ال ٯبوز اإلخبلؿ بو لكّل مكلف من العبيد، تأليف/ القاضي  -19
 اهلل عنو. العبلمة أٞبد بن إ٠باعيل العلفي رضي

 ٟبسوف خطبة للجمع واألعياد. -20

 رسالة الثبات فيما على البنْب والبنات، تأليف/ اإلماـ ا٢بجة عبداهلل بن ٞبزة)ع(. -21



الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ اإلماـ -22
 .-ُفأيده اهلل تعا -ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي 

إيضاح الداللة يف ٙبقيق أحكاـ العدالة، تأليف/ اإلماـ ا٢بجة ٦بدالدين بن ٧بمد  -23
 .-أيده اهلل تعاُف -بن منصور ا٤بؤيدي 

ا٢بجج ا٤بنّبة على األصوؿ ا٣بطّبة، تأليف/اإلماـ ا٢بجة ٦بدالدين بن ٧بمد بن  -24
 .-أيده اهلل تعاُف -منصور ا٤بؤيدي 

 اإلماـ ا٥بادي ا٢بسن بن ٰبٓب القا٠بي رٞبو اهلل تعاُف. النور الساطع، تأليف/ -25

سبيل الرشاد إُف معرفة رّب العباد، تأليف/ السيد العبلمة ٧بمد بن ا٢بسن بن اإلماـ  -26
 القاسم بن ٧بمد)ع(.

ويليو/ ا١بواب الراقي على  -ا١بواب الكاشف لئللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -27
 السيد العبلمة ا٢بسْب بن ٰبٓب ا٢بوثي حفظو اهلل تعاُف.مسائل العراقي، تأليف/ 

 أصوؿ الدين، تأليف/ اإلماـ ا٥بادي إُف ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب)ع(. -28

الرسالة البديعة ا٤بعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي العبلمة عبداهلل بن زيد  -29
 العنسي رٞبو اهلل تعاُف.

ْب، تأليف األمّب ا٢بسْب بن بدرالدين ٧بمد بن العقد الثمْب يف معرفة رب العا٤ب -30
 . -َعَلْيهم السَّبلـ-أٞبد 

بالتعاوف مع مؤسسة  -بصعدة-كما شارؾ مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية 
 اإلماـ زيد بن علي)ع( الثقافية يف إخراج:

ا٢بسْب ٦بموع رسائل اإلماـ ا٥بادي)ع(، تأليف/ اإلماـ ا٥بادي إُف ا٢بق ٰبٓب بن  -31
 بن القاسم بن إبراىيم)ع(.

العقد الثمْب يف تبيْب أحكاـ األئمة ا٥بادين، تأليف/ اإلماـ ا٢بجة عبداهلل بن  -32
 ٞبز)ع(.



ا٤بصابيح وتتمتو، تأليف/ السيد اإلماـ أيب العباس ا٢بسِب)ع(، والتتمة لعلي بن  -33
 ببلؿ رضي اهلل عنو.

 ي ٧بمد بن القاسم ا٢بوثي)ع(.ا٤بوعظة ا٢بسنة، تأليف/ اإلماـ ا٤بهد -34

 ومع مكتبة الَباث اإلسبلمي:

البدور ا٤بضيئة جوابات األسئلة الضحيانية، تأليف/ اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن القاسم  -35
 ا٢بوثي)ع(.

وىناؾ الكثّب الطّيب يف طريقو للخروج إُف النور إنشاء اهلل تعاُف، نسأؿ اهلل تعاُف اإلعانة 
 والتوفيق.

* * * * * * * * * * * * 

ونتقّدـ يف ىذه العجالة بالشكر ا١بزيل لكّل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ا١بليل إُف 
 النور، ونسأؿ اهلل أف يكتب ذلك للجميع يف ميزاف ا٢بسنات، وأف ٯبزؿ ٥بم األجر وا٤بثوبة.

 وأخّص بالذكر اإلخواف الكراـ:

ا٤بؤيدي، ىادي بن حسن بن  عبدالرحيم بن ٰبٓب ا٤بؤيدي، علي بن ٦بدالدين بن ٧بمد
 ىادي ا٢بمزي، إ٠باعيل بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي، صاٌف علي علي أبو زيد.

 والذين كاف ٥بم الدور الفاعل والبارز يف ٝبيع إصدارات ا٤بركز.

وختاماً نتشّرؼ بإىداء ىذا العمل ا٤بتواضع إُف موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن 
باعث كنوز أىل البيت)ع(  -أيده اهلل تعاُف وأداـ يف الدارْين عبله- منصور ا٤بؤيدي

ومفاخرىم، وصاحب الفضل يف نشر تراث أىل البيت)ع( وشيعتهم األبرار رضي اهلل 
 عنهم.

 وصلى اهلل على سّيدنا ٧بمد وعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.

 مدير ا٤بركز/

 إبراىيم بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي
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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم وبو أستعْب

 ]ديباجة الكتاب، والسبب في تأليفو وذكر مصادره وتوثيقو[

ا٢بمد هلل باريء الربايا، وواسع ا٤بَِنا والعطايا، ٦بيب دعاء الداعْب، وميسر السبيل للساعْب، 
ٞبده االعَباؼ بالعجز عن القياـ بأداء شكره لصغّب من  ([1])أٞبده ٞبَد من كاف قصارى

اآلالء، واستغرؽ فكره يف تعّرؼ إدارؾ أياديو، عز وجل، على عبده ا٢بقّب، فأطرؽ إعظاماً 
حسن تطواًل، وأوسع تنفبًل، وأوعد إكمااًل، لو الثناء ا١بميل، وإجبلالً ، أنعم تفضبلً ، وأ

 والفضل ا١بزيل، والشكر ا١بليل تبارؾ وتعاُف.

والصبلة والسبلـ على من بعثو اهلل رٞبة للعباد على اإلطبلؽ، ومتمماً ٤بكاـر األخبلؽ، 
لى أيدي ٧بمد طّيب احمْلتد ، وزاكي األصوؿ واألعراؽ، وعلى آلو ناشري برود السعادة ع

 الدىور، وناصيب أعبلـ السيادة، الٍب ال حود يف عودىا وال قصور.

خلق ا٣بلق ليمًب عليهم بأنواع االمتناف، ودعاىم إُف  -تعاُف؛ ولو ا٢بمد-وبعد: فإف اهلل 
ما يستحقوف معو ا٣بلود يف ُغَرؼ ا١بناف، ويسر ٥بم إُف نيل ذلك طريقْب، بعد أف ىداىم 

 باألقواؿ واألفعاؿ، فيعملوف قليبًل، ويسَبٰبوف طويبًل. النجدين، وٮبا: العبادة

فأما العبادة الفعليَّة، فبل ٙبتاج إُف مقدمة وال قضية، ألهنا أركاف اإلسبلـ، وما يفرع منها 
 ويتعلق ّٔا.

 وأما العبادة القوليَّة، فهي سائر األذكار واألدعية، و٥با نتعرض إف شاء اهلل تعاُف.

، قاؿ تعاُف يف وكوف العبادة تنقسم إ ُف ىذين الطرفْب، وتتنوع إُف ىذين النوعْب، أمر بْبّْ
َوِإَذا ِقيَل ٥َبُُم اْسُجُدوا لِلرَّْٞبَِن قَاُلوا َوَما } ذـ ا٤بشركْب يف إشراكهم يف أحد جزئي العبادة:

 [.60..إٍف ]الفرقاف:{الرَّْٞبَنُ 

ا ٪َبَّاُىْم ِإَُف فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك } وقاؿ يف القسم اآلخر: يَن فَػَلمَّ َدَعُوا اللََّو ٨ُبِْلِصَْب َلُو الدّْ
 ]العنكبوت[. {(65)اْلبَػرّْ ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكوفَ 

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn1#_ftn1


..إٍف {َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء َربِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمبًل َصا٢ِبًا} وقاؿ يف حّث ا٤بؤمنْب:
 [.110]الكهف:

ينَ فَاْدُعوا اللََّو ٨بُْ } وقاؿ: اْدُعوٓف َأْسَتِجْب } [، وقاؿ تعاُف:14]غافر: {ِلِصَْب َلُو الدّْ
[، ىذا باعتبار ظاىر اآليات يف أحد األمرين وإف ٞبل الكل على 60..إٍف ]غافر:{َلُكمْ 

الكل غالباً ألف ا٤برجع إُف مطلق اإلقرار باهلل تعاُف بلوازمو، أو اإلنكار بلوازمو، مث جعل 
يمناً على النوعْب، ومصدقا ٤با اندرج ٙبتو من الطرفْب فهما حقها تعاُف ركن الشهادة مه

وا٤بوجباف لصدقها، وجعل اإلخبلص والتفكر وسائر مسبباهتما من ا٣بشوع وا٣بضوع 
و٫بوٮبا كا٤باىيَّة ٥بما وا٤ببلؾ توجد حقيقتُهَما بوجود ذلك، وتزوؿ وإف بقت صور أفرادىا 

 بزوالو.

 يف أماليو، من حديث علي  َعلْيو السَّبلـ قاؿ: ٠بعت رسوؿ روى السيد اإلماـ ا٤برشد باهلل
اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))التوحيد ٜبن ا١بنة، وا٢بمد هلل شكر كل نعمة، 

 وخشية اهلل مفتاح كل حكمة، واإلخبلص مبلؾ كل طاعة((.

قد  -رٞبهم اهلل تعاُف-والسبب الداعي للتعرض آلخر القسمْب، أف األئمة والعلماء 
وضعوا يف ذلك النصيب الوافر، والفضل ا٤بتكاثر، خبل أف ذلك مدرج يف غصوف 

تصانيفهم، وأعطاؼ تآليفهم، وال ٱبفى ما قد عم وطم من القصور الظاىر يف عاَف 
ك الكرماء، فرٗبا مر ا٢بريص على الفائدة يف العلماء، فضبلً عمن ال يعد من قبيل أولئ

موضعها عند االشتغاؿ بغّبىا كالدرس مثبلً فيَبؾ تلك إشتغاالً أو تكاسبلً فيذىب كما 
قد جربت ذلك من نفسي مراراً من األوقات وإرسااًل، وَف أحض بطائل أعماراً طوااًل، وأمَّا 

الوصوؿ إُف القليل، وَف يوجد شيء من َف يكن من ذلك القبيل، فإنو ٲبنعو بعد السفر عن 
من ا٤براد ٦بموعاً مقرباً للباحث والطالب، وإف وجد خارجاً فلم يقع الظفر بو، ككتاب 
الذكر حملمد بن منصور ا٤برادي؛ وىو من أجل ما وضع يف ىذا الباب، وكتاب )عدة 

و  ا٢بصن ا٢بصْب، وشرحو( حملمد بن ٧بمد بن ٧بمد ا١بزري الشافعي رضي اهلل عنو،
)األذكار( للنووي، و )سبلح ا٤بؤمن(، وغّبىا فإف فيها كثّباً طيباً، وكذلك )ا٥بدي النبوي( 



 -رٞبو اهلل-البن القيم، و )منظومٌة شرحها ا٥بدي(، كبلٮبا للعبلمة ا٢بسن بن إسحاؽ 
فإف يف ذلك كثّباً الشتمالو على ىديو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وخبلئقو كلها ذكر 

دياً وأمثاؿ ذلك، لكنو عوؿ على ا٢بقّب من ال يسعو ٨بالفتو يف مقصد صاٌف، وال وى
يستجيزىا ومقصده أف يكوف قطعة من األدعية ٚبتص بطرؽ األئمة َعَلْيهم السَّبلـ 

وشيعتهم ا لكراـ، ٩با صح لنا طريقو وروايتو وإف كاف يف صحيفة إماـ ىذا الفن وسيّػد أىل 
عابدين علي بن ا٢بسْب َعَلْيهم السَّبلـ ما يشفي ويكفي، ولكن العبادة والزىادة زين ال

القصد االقتصار على ا٤برفوع من األدعية النبوية، ورٗبا تدرج شيء يسّب من أدعية أمّب 
ا٤بؤمنْب علي َعلْيو السَّبلـ لسببْب: كونو نفس الرسوؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، وكوف 

حكماً كما ستقف عليو، ويكوف ذلك ٩با طريقو متصلة باألئمة ا٤بنقوؿ عنو غالبو الرفع 
َعَلْيهم السَّبلـ إُف جدىم ا٤بصطفى َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ليكوف أقرب للناظر وأيسر 

للخاطر، ورٗبا نذكرمن أدعية بعضهم نزراً يسّباً إحتياجاً أو إستحساناً وذلك َف يتعدَّ 
، وكل ذلك مذكور منسوب ليختار الناظر العمل بو أو تركو، موضعْب أو ثبلثة إال ما ندر

وقد ذكر ِف بعض مشاٱبي، مد اهلل مدتو، أف اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن القاسم َعلْيو 
السَّبلـ قد تعرض ألدعية األئمة وىي ٦بموعة وسيسر اهلل الظفر ّٔا لك إف شاء اهلل، 

-إذ ا٣بطب يسّب واألمر ٝبيل، ألف مطلوبو فنظرت وإذا ا٤بعموؿ عليو َف يقم بالتعويل، 
َف يكن من قبيل التصنيف وال التأليف إ٭با ىو ٝبع ٤بفَبؽ أو تفريق ّٓتمع، غّب  -عافاه اهلل

أٓف راٍج من ذي األياد والطوؿ، والقوة وا٢بوؿ، أف ٯبعل ِف من أجل البحث والتسويد من 
الصحيح: ))إذا مات ابن آدـ انقطع  األجر نصيباً، وأف يفرج بو وينفع قلباً كئيباً، ففي

عملو إال من ثبلث((، حٌب قاؿ: ))أو علم ينتفع بو بعد موتو((، واندارج ىذا ٙبت ٝبلة 
العلم اندراج ما أشار إليو حديث: ))إف هلل مبلئكة يطوفوف يلتمسوف الذكر فإذا وجدوا 

م فبلناً رآىم فجلس، قوماً يذكروف اهلل جلسوا إليهم((، حٌب قاؿ: ))فيقولوف إفَّ يف فيه
فيقوؿ اهلل تعاُف: ىم القـو ال يشقى ّٔم جليسهم((، وىو متفق عليو، فجردت النفس 

 لذلك ا٤بقصد مستعيناً باهلل الواحد الصمد، قائبل:



يا من عليو ا٤بعتمد، ومن فيض ٠باحو مستمد، أِمدنا بنواصي بركات اإلحساف، ومتعنا 
 ع وال نقصاف.بلطفك العاـ التاـ الذي ال ٱبتلجو من

 وينبغي قبل الشروع ذكر مقدمتْب نافعتْب إف شاء اهلل تعاُف،

وترتيب المقدمة األولى في صفة ما يكون عليو الملتمس شيئاً من الدعاء من 
 اآلداب.

ينبغي ٤بن أراد حّضو يتوسل ّٔا من الدعاء أف ٰبسن الظن باهلل تعاُف وال يستبعد اإلجابة 
دعاء داٍع إال أف يقوؿ: ))دعوُت فلم ُأَجب((، رواه اإلماـ زيد بن فإف اهلل تعاُف ال يرد 

، وأخرجو الشيخاف، والنسائي، وابن ماجو، ولفظ البخاري من -عليهما السبلـ-علي 
حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يستجاب ألحدكم ما 

: ))يقوؿ دعوت اهلل فلم يستجب ِف((، ويف حديث َف يعجل، قالوا: وكيف يعجل ؟، قاؿ
أيب سعيد مرفوعاً: ))ما من مسلم دعا بدعوة ليس فيها قطّيعة رحم وال إمث إال كاف لو 

إحدى ثبلث خصاؿ: إما أف يعجل لو دعوتو، وإما أف يوفر لو يف اآلخرة، وإما أف يدفع 
))فاهلل أكثر(( أخرجو اإلماـ  عنو من السوء مثلها((، قالوا: يا رسوؿ اهلل أنكثر ؟ قاؿ:

ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ، ومعناه يف آّموع: وأف يعرؼ قدر الدعاء وما يدعو بو وا٤بدعو 
تعاُف، فإف أحد ركِب العبادة الدعاء كما قدمنا، وإف شأنو عظيم كما سيأيت إف شاء اهلل، 

اف اإلنساف يف الدعاء فهو بْب وأف يعرؼ أف اهلل تعاُف أعظم من يُوقر ويتواضع لو، فإذا ك
ْلِحف إال يف دعائو وبيده 

ُ
يدي ملك ا٤بلوؾ، تبارؾ وتعاُف، وليعلم أف اهلل يبغض ا٤بلّح ا٤ب

اإلٯباد واإلعداـ، وال ٲبل فإف اهلل تعاُف ال ٲبل حٌب ٲبل العبد، ففي ا٢بديث: ))الدعاء ىو 
الدعاء ينفع ٩با نػزؿ و٩با ينػزؿ، العبادة((، ))ليس شيء أكـر على اهلل من الدعاء((، ))وإف 

فعليكم عباد اهلل بالدعاء فإف اهلل تعاُف ٰبب أف ُيسأؿ، ومن َف يدع اهلل غضب اهلل 
عليو((، رواه أبو يعلي وا٢باكم والَبمذي، وشاىده يف األماِف، ويف أماِف اإلماـ أيب 

فمنع أربعاً، ما أعطي أحد الدعاء فمنع ([2])طالب)ع( َعلْيو السَّبلـ: ما أعطي أحد أربع
[، وما أعطي أحد 60اإلجابة إف اهلل تعاُف يقوؿ: }اْدُعوٓف َأْسَتِجْب َلُكْم{ ]غافر:
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[، وما أعطي 90}َواْستَػْغِفُروا َربَُّكْم{ ]ىود:االستغفار فمنع ا٤بغفرة إف اهلل تعاُف يقوؿ: 
أحد التوبة فمنع القبوؿ إف اهلل تعاُف يقوؿ: }َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُل التػَّْوبََة َعْن 

[، وما أعطي أحد الشكر فمنع من الزيادة إف اهلل تعاُف يقوؿ: }لَِئْن 25ِعَباِدِه{]الشورى:
[، وليكن على ىيئة طيبة من طهارة غالباً وخشوع وخضوع 7َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم{ ]إبراىيم:

وانكسار خاطر فإف اهلل تعاُف عند ا٤بنكسرة قلؤّم وطيب مكتسب وملبس ومأكل 
 وإخبلص وما يناسب ذلك.

أخرج ]يف[ أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( َعلْيو السَّبلـ من حديث علي َعلْيو السَّبلـ: )من 
مكسبو وأف يكوف مرضي العمل صا٢بو(، ففي مشس أحّب أف تستجاب دعوتو فليطب 

األخبار من حديث علي َعلْيو السَّبلـ أيضاً مرفوعاً: )) إف الداعي ببل عمل كالرامي ببل 
مرفوعاً: ))إف اهلل تعاُف ال يقبل دعاء عبد  -رٞبو اهلل تعاُف-وتر((، ومن حديث ا٢بسن 

 قاطعاً عبلئق ا٤بخلوقْب. حٌب يرضى عملو((، وأف يكوف اعتقاده على اهلل تعاُف

أخرج أبو طالب يف أماليو من حديث أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: )إذا أراد أحدكم 
أف ال يسأؿ اهلل تعاُف شيئاً إال أعطاه فلييأس من الناس كلهم وال يكوف لو رجاء إال عند 

اه، أال فحاسبوا أنفسكم قبل اهلل تعاُف، فإذا علم اهلل ذلك من قلبو َف يسألو شيئاً إال أعط
يف يَػْوـٍ  } أف ٙباسبوا فإف يف القيامة مواقفاً كل موقف مقاـ ألف سنة، مث تبل ىذه اآلية:

]ا٤بعارج[(، وأف يبدأ الداعي أوالً ٕبمد اهلل تعاُف، مث  {(4)َكاَف ِمْقَدارُُه َٟبِْسَْب أَْلَف َسَنةٍ 
وَسلَّم ٤با رواه السيد احملقق العبلمة النقاد أٞبد بن الصبلة على النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

يف )ضياء ذوي األبصار( من حديث فضالة بن عبيد قاؿ: ٠بع  -رٞبو اهلل-٧بمد الشريف 
رسوُؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم رجبلً يدعوا يف صبلتو، َف ٰبمد اهلل تعاُف، وَف يصل 

لو وَسلَّم، فقاؿ لو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))عجل ىذا((، على النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآ
فقاؿ لو أو لغّبه: ))إذا صّلى أحدكم فليبدأ ٕبمد اهلل تعاُف والثناء عليو، مث يصلي على 
النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، مث يدعوا ٗبا شاء((، قاؿ: رواه الَبمذي وا٢باكم على 

 شرطيهما.



اِف ا٤برشد باهلل وأماِف أيب طالب َعلْيو السَّبلـ، واللفظ لو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى ويف أم
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من دعاء إال وبينو وبْب السماء حجاب حٌب يصلي على النيب 

ذلك  َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فإذا فعل ذلك ا٬برؽ ا٢بجاب ودخل الدعاء، وإذا َف يفعل
 رجع الدعاء((.

وأخرج الطربآف يف )األوسط( عن علي َعلْيو السَّبلـ بلفظ: )كل دعاء ٧بجوب حٌب يصلي 
على النيب وآلو(، وأخرجو البهيقي أيضاً والرىاوي يف )األربعْب( عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

 وَسلَّم، ذكره السيوطي يف )ا١بامع الكبّب(.

النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ يف أماِف أيب طالب َعلْيو وٱبتم الدعاء بالصبلة على 
السَّبلـ من حديث علي َعلْيو السَّبلـ: ))ما من دعاء إال وصبلتكم علّي جواز دعائكم 

 ومرضات لربكم وزكوة ألعمالكم((.

وأخرج النسائي بسند صحيح قوي عن زيد بن خارجة قاؿ: سألت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
َلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: ))صّلوا علّي واجتهدوا يف الدعاء، مث قولوا: اللهمَّ صل على ٧بمد عَ 

 وعلى آؿ ٧بمد((.

قاؿ يف )ا٤بقاصد( وىذا عند الطحاوي وأٞبد والبغوي يف )معجم الصحابة( وأبو نعيم 
 -و والديلمي، قاؿ ا٢بافظ أبو ا٣بّب يف )شرح ا٢بصن(: وأما االقتصار على الصبلة علي

فبل أعلمو ورد يف حديث مرفوع إال يف سنن النسائي يف آخر دعاء  -يعِب من دوف آلو 
 القنوت، قاؿ فيو: وصلى اهلل على النيب، وَف يقل فيو: وآلو.

قلت: وحديث القنوت ىو من رواية ا٢بسن السبط َعلْيو السَّبلـ وَف يذكر فيو الصبلة على 
م كما يف كتب أىل البيت َعَلْيهم السَّبلـ حٌب يرد ما قيل من النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّ 

التفرقة،ورواية النسائي ىذه يردىا تصّبحو ىو بذكر اآلؿ كما تقدـ وندورىا ٤با تظاىرت 
صلَّى اهلل -عليو األخبار وا٢بفاظ وأىل البيت َعَلْيهم السَّبلـ فهي ظاىرة النكارة، وتصرٰبو 

ثّب بقولو: ))وعلى آِف((، فقيل: حديث النسائي ال يعارض يف ك -َعلْيو وعلى آلو وسلم
القوؿ الصريح، واألمر الفصيح، مع تطرؽ االحتماالت إليو لو فرض مساواتو ٤با عارضو؛ 



واهلل أعلم، وليقل: اللهمَّ صل على ٧بمد وآؿ ٧بمد وأعطِب كذا، فإف يف الصبلة على النيب 
واهلل تعاُف كرٔف وىو أكـر من أف يستجيب واحدة ويرد  َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ال يُرد

 األخرى، وىو معُب حديث يف آّموع عن علي َعلْيو السَّبلـ.

وأف ال يكوف حالو كعبد السوء كما حكى اهلل، عز وجل، وىو أف يتضرع إُف اهلل يفزع إليو 
ْنَساَف الضُّرُّ َوِإذَ } يف الشدائد وينساه ويستغِب عنو يف السراء و٫بوىا، قاؿ تعاُف: ا َمسَّ اإْلِ

ا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأْف ََفْ َيْدُعَنا ِإَُف ُضر   َدَعانَا ١ِبَْنِبِو أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما فَػَلمَّ
[، وقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من سّره أف يستجيب اهلل لو عند 12]يونس: {َمسَّوُ 

 ب فليكثر الدعاء يف الرخاء((، رواه الَبمذي وا٢باكم.الشدائد والكر 

وأف يكوف حاضر القلب، عارفاً ٗبصدر ما يدعو بو ولو ومورده، فإف التلفظ باللساف غّب 
نافع، قاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أفضل الدعاء ما خرج من القلب ٔبد واجتهاد((، 

ى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف اهلل ال يستجيب فبذلك يسمع ويستجاب وإف قل، قاؿ َصلَّ 
دعاء من قلب ساٍه الٍه((، روي يف أماِف ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ من حديث حنظلة: 
))إف اهلل تعاُف أوحى إُف موسى بن عمراف َعلْيو السَّبلـ: أف قومك زينوا مساجدىم، 

ذٕبها، وإٓف نظرت إليهم فبل أستجيب ٥بم وأخربوا قلؤّم، و٠بنوا كما تسمن ا٣بنازير ليـو 
دعاءىم وال أعطيهم مسائلهم((، وكفى ٔبوامع الكلم الٍب أعطيها نبيئنا َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

 وَسلَّم.

قاؿ يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( َعلْيو السَّبلـ وا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ من حديث أنس 
 َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))صلي صبلة مودع ترى أنك ال تصلي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل

بعدىا أبداً، إضرب ببصرؾ موضع سجودؾ حٌب ال تعرؼ من عن ٲبينك وال من عن 
 يسارؾ، واعلم أنك بْب يدي من يراؾ وال تراه((، فكفى ّٔا كلمة ٤بن اعتمدىا.

وال بطر واستهزاء، روى  والدعاء والصبلة أخواف كما قدمنا، وأف ال يكوف مصاحباً لشرهٍ 
أبو طالب من حديث ابن مسعود مرفوعاً: ))من أحسن صبلتو حيث يراىا الناس وأساءىا 

 حيث ٱبلو فتلك استهانة يستهْب ّٔا ربو عز وجل((.



وقد روي عن علي َعلْيو السَّبلـ أنو ٠بع رجبلً يستغفر اهلل وىو ضاحك الٍه فقاؿ لو َعلْيو 
 ج إُف استغفار(، فجعلو ذنباً ٰبتاج إُف توبة.السَّبلـ: )إستغفارؾ ٰبتا 

وروى يف األماِف من حديث أنس مرفوعاً: ))العلم علماف: علم بالقلب فذالك العلم 
النافع، وعلم باللساف فذلك حجة اهلل على ابن آدـ((، ومراده َعلْيو السَّبلـ عدـ مطابقة 

اإلفادة واالستفادة وأنواع العبادة اللساف للقلب ال ذـ ما جرى على اللساف مطلقاً، فإف 
 واقع بو.

وال بأس بالتوسل إُف اهلل تعاُف بعمل اإلنساف نفسو وبا٤ببلئكة واألنبياء والصا٢بْب وذلك 
الَِّذيَن يَػُقوُلوَف َربػََّنا ِإنػََّنا َءاَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا َوِقَنا } شفاعة، قاؿ تعاُف حكاية عن ا٤بؤمنْب:

]آؿ عمراف[، وكقّصة أىل الغار الثبلثة وىي مروية مرفوعة يف البخاري  {(16)النَّارِ  َعَذابَ 
وغّبه من حديث ابن عمر، ورواه أيضاً مسلم وٰبسن ذلك عند الشدائد أخذاً من القّصة، 

 وقد أجازه ا١بزري يف )شرح العدة(.

ف( أشد ا٤بنع وىو أف يقوؿ: ومنع من التوسل بأحد إُف اهلل تعاُف ابُن القيّْم يف )إغاثة اللهفا
اللهمَّ ٕبق كذا، أو ٕبق فبلف، أو بكذا فبل حق على اهلل، والصحيح جوازه ٤با رواه الطربآف 

يف آخر دعاٍء يف الصباح: ))وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت لو السموات واألرض 
سعيد وبكل حق ىو لك وٕبق السائلْب عليك((، و٤با رواه ا٤برشد باهلل من حديث أيب 

قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا قضى صبلتو قاؿ: ))اللهمَّ إٓف أسألك 
ٕبق السائلْب عليك فإف للسائلْب عليك فيها حقاً((... إٍف الدعاء ٗبا سيأيت،وىذا كاٍؼ، 

 ومث روايات أخر تفيد ىذا.

لعاـ غالباً،فإف ا٤بؤمنْب والصا٢بْب وأف يكوف ٧بسناً ظنو با٤بؤمنْب، مشركاً ٥بم يف دعائو ا
سبب للقبوؿ فكأنو صادر منهم سيما الغائبْب، ففي األماِف من حديث أيب الدرداء 

 مرفوعاً: ))إذا دعا الرجل ألخيو بظهر الغيب قالت ا٤ببلئكة: آمْب، ولك مثلو((.

ر األوقات الفاضبلت، واألماكن الطيبات، كشه -سيما ا٤بطلقة-وأف يتخّب ألدعيتو 
رمضاف وا١بمعة وا٢برمْب، وسيأيت لذلك باب خاصّّ إف شاء اهلل فيطلب، وأماما قيد 



بوقت فبل يَبكو يف وقتو فإف الشارع طبيب عارؼ ودليل على ا٣بّب، فالتنبيو منو على وقت 
 قد ومكاف قد علم أف لو قدراً عظيماً يف النفع.

ه إال يف نازلة وعند ا١بأر إُف اهلل تعاُف وليكن على ىيَئة تامَّة فبل يرفع يديو حٌب تبدوا إبطا
إذ َف يفعلو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إال يف االستسقاء ويـو بدر، رواه يف البحر، وقدر 

روي عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم رفع يديو إُف حذاء صدره وذلك يف التضرع كدعائو يـو 
اؿ الراوي: حٌب أف زماـ ناقتو جذبتو أو اسَبسل عليو عرفة فإنو رفعهما إُف حذاء صدره، ق

 شككت أنا فذىب يرفعو بواحدة وبقت األخرى حذاء صدره مع دعائو.

وليكن بباطن الكف ٢بديث مالك بن يسار السكوٓف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
روىا((، رواه يف وآلو وَسلَّم: ))إذا سألتم اهلل فسألوه ببطوف أكفكم وال تسألوه بظه

)الضياء(، وقاؿ: ىو عند أيب داوود، وىو أيضاً يف )مشس األخبار( من حديث جعفر بن 
٧بمد َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً بزيادة: ))وإذا استعذٛبوه فاستعيذوه بظاىرٮبا((، ومثلو عن ابن 

 عباس مرفوعاً بزيادة: ))وامسحوا ّٔا وجُوىكم((.

اؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا رفع يديو وأخرجو البخاري عن أنس قاؿ: ق
 يف الدعاء َف يردٮبا حٌب ٲبسح ّٔما وجهو((.

قاؿ يف )الضياء( رواية عن البحر وا٤بنتخب: أف القاعد يبسط يديو على فخذيو، والتضرع 
 رفعهما قليبًل، واإلبتهاؿ إُف حذاء الصدر .

 يستحي أف ٲبّد أحدكم يده((، ويف رواية ))يديو فّبدٮبا ويف األماِف: ))إف ربكم حيي كرٔف
 صفراوين((، ويف أخرى ))خائبتْب((، قبلنا اهلل تفضبلً منو.

المقدمة الثانية: في بيان فضل الذكر والتنبيو على يسير من ذلك جملة ألنو سيأتي 
 في أبوابو ما يتم المراد بو

وىو قسماف: قسم بالقرآف الكرٔف، وقسم  إعلم أف الدعاء شأنو عظيم كما قد أشرنا إليو،
 بأذكار خارجة عنو.



فأما القرآف الكرٔف: ففضلو غّب ٧بتاج إُف بياف وال إستظهار، وأجره مضاعف، وناىيك عن 
حاؿ كتاب اهلل العزيز أنو إذا تبله التالوف ٦برداً عن كل نية غّب التعبُّد واالستمبلح أعطي 

عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف غّب٧بل صاحبو بكل حرؼ عشر حسنات كما ثبت 
ورتّْل كما كنت ترتل فإف منػزلك عند  ([3])أخرج معناه الَبمذي، ويقاؿ لقارئو: ))إقرأ ورقة

جو أبو داود والنسائي والَبمذي وحسَّنو. وكفى بو، كونو كبلـ اهلل، آخر آية تقرأوىا((، أخر 
 فإف الناس يعظموف كبلـ ا٤بلوؾ لكونو كبلمهم، وىذا كبلـ ملك ا٤بلوؾ.

روي يف األماِف من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: ))فضل القرآف على سائر الكبلـ  
 شيء من أدلة التفضيل. كفضل اهلل تعاُف على خلقو((، وسيأيت يف بابو منو

والقسم الثآف: الدعاء بسائر الكبلـ ا٤بأثور النبوي: وال يعدؿ عنو إال ٤بن ال ٰبسنو وال بأس 
٤بن أمعن عن فيو وأبقى التصرؼ ٤بطابقة ا٢بادثة من دوف ترؾ ٤با ٲبكن، ففي األلفاظ 

تسجيع والتنطُّع النبوية مهما حفظت تراكيبها بركة وسر عظيم من دوف توغل يف التقطيع وال
والتصنع. وال يقاؿ تركو واالستغناء عنو بالقرآف أوُف ٤با فيو من ا٤بغزى النافع والسر يف 
ا٢باجات، ولكٍل فضل وإال ٤با احتيج إليو وال حث الشارع عليو وال دخل يف صلب 

 الصبلة وزاحم القرآف.

تية إف شاء اهلل، فذكرىا وأما فضائلو: فهي كثّبة؛ كبّبة ٝبَّة مستخرج من أبواب الذكر اآل
ىنا تكرير، ومنها يف أماِف ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ بسنده: أف رجبلً قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف 
شرائع اإلسبلـ قد كثرت عليَّ فأتِب بشيء أتشبث بو قاؿ: ))ال يزاؿ لسانك رطباً من ذكر 

 ( مثل الَبمذي وا٢باكم وغّبٮبا.([4])ا هلل تعاُف((، وأخرجو يف )ا٢بفاظ

ويف )كنػز الرشاد( لئلماـ ا٢بافظ الزاىد عزالدين بن ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ من حديث معاذ 
اهلل ما استطعت، وذكر أنو قيل: يا رسوؿ اهلل أوصِب يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))عليك بتقوى 

اهلل عند كل شجر وحجر، وما عملت من سوء فأحدث لو توبة، السر بالسر والعبلنية 
 بالعبلنية((، أخرجو أٞبد وغّبه.
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ويف األماِف من حديث أنس مرفوعاً: ))إذا مررُت برياض ا١بنة فارتعوا((، قالوا: يا رسوؿ اهلل 
الذكر((، وأخرجو أٞبد أيضاً والتزمذي وغّبٮبا،  ([5])وما رياض ا١بنة ؟، قاؿ: ))حلق

 وأمثاؿ ذلك كثّب كما سيأيت نصو.

 رضي اهلل عنهم[ ]معتمد األخذ في ىذا الكتاب كتب أىل البيت)ع( وشيعتهم

ا٤بعتمد يف األخذ عنو يف ٨بتصرنا ىذا ىم أىل البيت )عليهم السبلـ إعلم أنا قد بينا أف 
ورٞبة اهلل وٙبياتو، ورضوانو وبركاتو(، وعلى ا١بملة فمن جعلهم واسطة بينو وبْب اهلل تعاُف 
يف عملو فقد ٛبسك ّٔم وَف يعرض عنهم كما أشار إُف الطرفْب حديث: ))إٓف تارؾ فيكم 

بعدي أبداً كتاب اهلل وعَبيت أىل بيٍب((...إٍف ا٢بديث، ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من 
فإنو دؿ على وجوب التمسك ّٔم من حيث التنبيو أف تركهم مظنة الضبلؿ يف قولو: ))لن 
تضلوا((، فالضاؿ أتى من جهة نفسو بعد ىذا الشأف، وقولو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 

مؤدَّى األوؿ، ومن تصدى  ([6])٪باة وضبلالً  ))أىل بيٍب كسفينة نوح((... إٍف، ومؤداه
إليهما من شرحهما يف كراريس، وأمثاؿ ذلك كثّب، فدينهم مستفاد من دين أبيهم الرسوؿ 

ذا عرفت ذلك فسنبينو على أمهات ىذا ا٤بختصر برمز باين ال َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إ
يشتبو ميٌل إُف االختصار، والبلئق ٗبن نَػَقل منو أف يتحرى يف رموز الكتب ويوضحها، فإف 

بعض شراح )عدة ا٢بصن ا٢بصْب( َٞبََلُو ا٣بلط من النساخ يف رموز )العدة( على أف 
فظ تلك الرموز ٖبط ٨بالف من ٞبرة أو شرحها شرحاً مستقبلً لّبفع ا٣بلل فإف أمكن ح

خضرة مثبلً وإال ذكر كل كتاب بإ٠بو ونسبو إُف صاحبو كما سنبينو ىنا، والذي نريد لو 
إف شاء اهلل -رمزاً ىو ما سيتكرر ذكره يف ا٤بختصر، وما كاف نادراً أو قليبلً فسنذكره با٠بو 

 .-تعاُف

 ( باباً وخاتمة[39) ]مواضيع الكتاب وأبوابو

 وٝبلتو تنحصر يف تسعة وثبلثْب باباً وخاٛبة، وباهلل اإلعانة.

-إف شاء اهلل تعاُف-الباب األوؿ: يف اإلبتداء بشيء من القرآف تشّرفاً غّب ما يأيت يف بابو 
 ، وكلمة اإلخبلص.
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 الباب الثآف: يف الصبلة على النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وما يتصل بذلك.

 ث: يف شيء ٩با رود عند االستيقاظ من النـو وما يتصل بذلك.الباب الثال

 الباب الرابع: ٩با ورد عند دخوؿ ا٣ببلء وا٣بروج منو.

 الباب ا٣بامس: ٩با ورد عند الوضوء وما يتصل بذلك.

 الباب السادس: ٩با ورد عند ا٣بروج من ا٤بنػزؿ وما يتصل بذلك.

 يتصل بذلك.الباب السابع: ٩با ورد عند دخوؿ ا٤بسجد وما 

 الباب الثامن: ٩با ورد يف األذاف وما يتصل بذلك.

 الباب التاسع: ٩با ورد بعد الفراغ من الصبلة فيها مطلقاً ومقيداً وما يتصل بذلك.

 الباب العاشر: ٩با ورد يف اإلستسقاء وما يتصل بذلك.

 ل بذلك.الباب ا٢بادي عشر: ٩با ورد عند الكسوؼ وىياج الريح وسائر النوازؿ وما يتص

 الباب الثآف عشر: ٩با ورد عند ا٣بروج من ا٤بسجد وما يتصل بذلك.

 الباب الثالث عشر: ٩با ورد عند دخوؿ ا٤بنػزؿ وما يتصل بذلك.

 الباب الرابع عشر: ٩با ورد عند أخذ ا٤بضجع وما يتصل بذلك.

 بذلك.الباب ا٣بامس عشر: ٩با ورد عند القياـ للتهجد والعود يف النـو وما يتصل 

 الباب السادس عشر: ٩با ورد يف الصباح وا٤بساء وما يتصل بذلك.

 الباب السابع عشر: ٩با ورد عند رؤية ا٥ببلؿ وما يتصل بذلك.

 الباب الثامن عشر: ٩با ورد عند اإلفطار وما يتصل بذلك.

 الباب التاسع عشر: ٩با ورد يف السفر ودخوؿ ٧بلة وما يتصل بذلك.

 رد يف ا١بهاد وما يتصل بذلك.الباب العشروف: ٩با و 

 الباب ا٢بادي والعشروف: ٩با ورد يف التفرؽ من آّلس وما يتصل بذلك.

 الباب الثآف والعشروف: ٩با ورد يف األكل والشرب وما يتصل بذلك.

 الباب الثالث والعشروف: ٩با ورد يف اللباس وما يتصل بذلك.

 يتصل بذلك. الباب الرابع والعشروف: ٩با ورد يف النكاح وما



 الباب ا٣بامس والعشروف: ٩با ورد عند والدة ا٤بولود وما يتصل بذلك.

 الباب السادس والعشروف: ٩با ورد يف األسواؽ وما يتصل بذلك.

الباب السابع والعشروف: ٩با ورد عند رؤية ما يسر و٠باعو وضده وما يتصل بذلك، ومنو 
 [.([7])الرؤيا ا٤بنامية ]ولسائر أحواؿ البدف

 الباب الثامن والعشروف: ٩با ورد عند ا٥بم والكرب وما يتصل بذلك.

 الباب التاسع والعشروف: ٩با ورد عند خصاصة من فقر ودين وما يتصل بذلك.

 ورد ٢بفظ القرآف وغّبه وما يتصل بذلك. الباب الثبلثوف: ٩با

 الباب ا٢بادي والثبلثوف: ٩با ورد من الدعاء للمؤمن بظهر الغيب.

الباب الثآف والثبلثوف: ٩با ورد عند خوؼ ٨بوؼ مطلقاً، َوُدُخوؿ على سلطاف، وذىاب 
 ضالة، وشدة، وحاجة مطلقاً وما يتصل بذلك.

ذكار العامة ا٤بطلقة القرآنية والنبوية من دوف تقييد الباب الثالث والثبلثوف: ٩با ورد يف األ
 بوقت وال مكاف وال شخص.

وما ، ([8])الباب الرابع والثبلثوف: ٩با ورد مقيداً بوقت خاص، وفيو فصوؿ ثبلثة: ما ذكر
 قيد ٗبكاف، وما قيد بشخص.

 الباب ا٣بامس والثبلثوف: ٩با ورد ألمراض عامة، أو خاصة.

 الباب السادس والثبلثوف: ٩با ورد يف عيادة ا٤برضى، وما يتصل بذلك.

 الباب السابع والثبلثوف: ٩با ورد يف صبلة ا١بنازة، وما يتصل بذلك.

ما يتصل بذلك.، وفيو فصل يف دفع عذاب الباب الثامن والثبلثوف: ٩با ورد يف التعزية، و 
 القرب.

 الباب التاسع والثبلثوف: يف زيارة قبور الصا٢بْب وما يتصل بذلك.

 ]الباب[ األربعوف: ا٣باٛبة يف ٝبلة من أحواؿ اآلخرة كثّبة، ختم اهلل لنا با٢بسُب، آمْب.

 ]رموز أمهات ىذا المختصر[
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أخّرهتا أماـ ا٤بطلوب حرصاً على حفظها وىذه رموز أمهات ىذا ا٤بختصر، ا٤بوعود ّٔا 
ومبلحظة إلتقاهنا عن اإللتباس ألف ٜبرهتا حينئذ معرفة األمهات ليسكن ا٣باطر ولّبجع 
إليها إذا أشكل يف موضع شيء أو نقص فيبحث لو، وَف يكن القصد يف ذلك ٝبيع ما 

ثنْب أو ما وجد فيو ا٢بديث من ىذه األمهات عند ذكره، بل ُيستكَفى بذكر كتاب أو ا
سنح ألف القصد بياف وجداف ا٢بديث يف أحدىا ال ا٢بصر، وال بد إف شاء اهلل أف أٝبع 

 ٚبرٯبها من كتب ا٢بديث و٢بق بكل حديث ذكر من خّرجو ٗبعونة اهلل تعاُف. ٛبت.

 )ج(. -عليهما السبلـ-٦بموع اإلماـ زيد بن علي 

 (.صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا َعلْيو السَّبلـ )ص

 أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى َعلْيو السَّبلـ )سا(.

 أحكاـ اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ )كا(.

 أماِف اإلماـ أيب طالب َعلْيو السَّبلـ )ط(.

 أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ )ِف(.

اهلل من و٤با كاف كتاب )مشس األخبار( للعبلمة التقي علي بن أٞبد بن الوليد القرشي رٞبو 
أجلّْ كتب الشيعية، وأمهاتو مصرّح ّٔا يف ديباجتو كلها من كتب األئمة وبعض شيعتهم 
األكرمْب؛ اعتمدنا النقل منو كوف مرجعو كتب األئمة؛ وىو من أصّحها؛ فإنو ٤بّا ُّت لو 
 تأليفو عرضو على اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة َعلْيو السَّبلـ فأعجب بو إُف غاية،
وحكم بصحتو، وفرض على مؤّلفو أف يكوف حصتو من ا١بهاد ٙبصيل نسخة لو َعلْيو 

 السَّبلـ، والقصة يف مطلع البدور، فرمز ما أشرنا إليو )ش(.

 ٚبريج البحر البن ّٔراف رٞبو اهلل )تج(.

 ا٤بقاصد ا٢بسنة ألٞبد بن عبداهلل الوزير، إختصره َعلْيو السَّبلـ؛ وأصلو للسخاوي )صد(.

 عتصاـ لئلماـ القاسم بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ )ـ(.اإل

 تتمة األنوار للعبلمة أٞبد بن يوسف زبارة رٞبو اهلل )ره(.

 .([9])ضياء ذوي األبصار للعبلمة احملقق مشس العَبة أٞبد بن ٧بمد الشريف رٞبو اهلل )ضيا(
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ىذا ما نكثر تكرره، وأما ما ندر كأماِف ا٤بؤيد باهلل َعلْيو السَّبلـ وغّبه؛ أو عرض ذكره من 
غّب كتبنا فيعزى إليو بإ٠بو، وكل ىذه صّحت لنا طرقها ٝبيعاً ورٗبا نتعرض لذلك يف بعض 

عن ذكر األسانيد بوجودىا يف  األسانيد ٢باجة أو نعرؼ بذلك صحة ما قلنا وقد اكتفيت
نِجَيُة يف ُمْسَتْخَلِص ا٤بْرفُػوِْع من اأَلْدِعَيِة(.

ُ
ِفيَنُة ا٤ب  األمهات تركتها اختصاراً و٠بيتو كتاب )السَّ

ىذا؛ وَف نأؿ جهداً يف االختصار، وطلب الوقوؼ على ا٤براد واالقتصار، وا٤بذكور يف كل 
زيادة َف ٪بدىا عند التحصيل فقد أذنا لو بإ٢باقها باب ما ٰبتاج إليو، ورٗبا يعثر عاثر على 

مع ما عرفو من شرطنا كوف الطريق ال تتعدى أىل البيت ا٤بطهرين، وكوف ا٤بنقوؿ منو ٩با 
صح للملحق فيو طريق صحيحة، واهلل تعاُف ا٤بستعاف، وأسألو تبارؾ وتعاُف أف ينفع بو 

  الدارين، آمْب آمْب.وٯبعلو ٤بن اعتمده بركة ووقاية وكفاية وجالباً ٣بّب

وىذا أواف الشروع يف ا٤بقصود، طالباً من إخوآف ا٤بؤمنْب من فيض ٠باحتهم الدعاء ِف 
 يف حيايت وبعد وفايت، فقد قبلُت ما وصلِب بو من وصل، واهلل يضاعف أجره، آمْب.



  

P 

وكلمة الباب األول: في التشرف بشيء من آي القرآن الكريم والتيمن باإلبتداء بو؛ 
 اإلخالص

يف أماِف أيب طالب من حديث أـ سلمة )رضي اهلل عنها( قالت: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى 
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقرأ: ))بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب((، حٌب ذكر 
 ))وال الضالْب((، قالت: سكت عند كل آية وىو يعدىا حٌب عدىا سبعاً، قالت: فعد

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم آية.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب بن كعب عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
 وَسلَّم: ))أٲبا مسلم قرأ فاٙبة القرآف فكأ٭با قرأ ثلثي القرآف وكأ٭با تصدؽ على كل مؤمن((.

اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أربع آيات وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى 
نزلن من كنز ٙبت العرش َف ينزؿ منو شيء غّبىن: أـ الكتاب فإنو يقوؿ تعاُف: }َوِإنَُّو يف 

ْـّ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيمٌ  ]الزخرؼ[، وآية الكرسي، وخاٛبة سورة البقرة، {(4)ُأ
 والكوثر((.

 يب سعيد مرفوعاً: ))فاٙبة الكتاب شفاء من السُّم((.ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث أ

 ويف حديث جابر: ))ىي خّب سورة وفيها شفاء من كل داء((.

ويف رواية: ))ىي ِلَما قرأت((، لكن قاؿ ا٤بصنف: َف ٯبد ىذه الرواية بعينها؛ إ٭با الروايات 
لي)ع( ومن حديث األوُف وكلها عن جابر مرفوعاً ويشهد ٥با ما يف ٦بموع اإلماـ زيد بن ع

علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: ))من قرأ فاٙبة الكتاب مث قاؿ ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ٞبداً كثّباً 
 طيباً مباركاً فيو صرؼ عنو سبعْب نوعاً من الببلء أىوهنا ا٥بم((، وىذا لو حكم الرفع.

ثلث القرآف  ويف األماِف من حديث أيب أيضاً: ))من قرأ سورة قل ىو اهلل أحد فكأ٭با قرأ
وأعطي من األجر عشر حسنات بعدد من آمن باهلل ومبلئكتو ورسلو، ويعطيو اهلل أجر 

 مائة شهيد((.



عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))يا علي؛ أكِثر  -عليو السبلـ–وفيو من حديث علي 
 قرأىا ضمآف من قراءة يس فإف يف قراءة يس عشر بركات: ما قرأىا جائع قط إال شبع، وال

إال روي، وال عاٍر إال كسي، وال مريض إال بريء، وال خائف إال أمن، وال مسجوف إال 
خرج، وال عزب إال تزوج، وال مسافر إال أُعْب على سفره، وال قرأىا أحد ضّلت لو ضاّلة 
إال وجدىا، وال قُرأت عند رأس ميت قد أحضر أجلو إال خفف اهلل عنو، من قرأىا صباحاً  

 يف أماف حٌب ٲبسي، ومن قرأىا مساًء كاف يف أماف حٌب يصبح((.كاف 

وفيو أيضاً من حديث عبداهلل عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))سورة تبارؾ ىي 
 ا٤بانعة من عذاب القرب((.

م ا٤بانعة، وعن عبداهلل أيضاً قاؿ: كّنا نسميها علىعهد رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّ 
يعِب سورة ا٤بلك  -وأهنا: يف كتاب اهلل تعاُف بسورة من قرأىا يف كل ليلة فقد أكثر وأطنب 

 ، ويف رواية أيّب: ))من قرأىا فكأ٭با أحٓب ليلة القدر((.-

ويف مشس األخبار من حديث أيب أُمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
ت يف ليلة َف يكتب من الغافلْب، ومن قرأ مائة آية كتب لو قٌنوت ليلة، ))من قرأ عشر آيا

ومن قرأ مائٍب آية كتب من القانتْب، ومن قرأ أربع مائة آية ُكِتَب من العابدين، ومن قرأ 
ٟبس مائة آية كتب من ا٢بافظْب، ومن قرأ ست مائة آية كتب من ا٣باشعْب، ومن قرأ 

، ومن قرأ ألف آية أصبح لو قنطار، والقنطار ألف ومائتا ٜباف مائة آية كتب من ا٤بخبتْب
أوقية، األوقية خّب ٩با بْب السماء واألرض((، أو قاؿ: ))٩با طلعت عليو الشمس، ومن قرأ 

يعِب ٩بن وجب لو الغفراف، أو وجب لو ا١بنة، وسيأيت  -ألفي آية كاف من ا٤بوجبْب((، 
ا تربكاً، وىو الذي ال تنفد عجائبو، كما صح استيفاء ذلك يف بابو إف شاء اهلل، وإ٭با ىذ

 مرفوعاً، وكفى ّٔا كلمة جامعة.

 من فضل كلمة اإلخالص



ما يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
أف ال  وآلو وَسلَّم: ))من أحبَّ أف يُزحزح عن النار ويدخل ا١بنة فلتأتيو منيتو وىو يشهد

 إلو إال اهلل((.

وفيو من حديث الرباء بن عازب مرفوعاً أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))إف 
ا٤بسلم إذا ُسِئَل يف قربه فشهد أف ال إلو إال اهلل فذلك قولو عز وجل: }يُػثَبُّْت اللَُّو 

 إف شاء اهلل، زيادة. [، وسيأيت يف بابو27َءاَمُنوا{..إٍف ]إبراىيم: الَِّذينَ 

 الباب الثاني: في ذكر شيٍء مما ورد في الصالة على النبي)ص(

يف ضياء ذوي األبصار من حديث كعب ابن عجرة قاؿ: خرج علينا النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك ؟ قاؿ: ))قولوا: اللهمَّ 

على آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد صل على ٧بمد و 
 ٦بيد((.

وقاؿ يف اإلعتصاـ ومثلو من حديث أيب مسعود البدري، ومثلو يف أماِف اإلماـ أيب 
طالب)ع(، أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع(، مشس األخبار، ٚبريج البحر البن ّٔراف وغّبىا 

(.[10])مع زيادة ونقص
 

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: ))من صلى عليَّ 
صبلًة صلى اهلل عليو ّٔا عشر صلوات و٧با عنو عشر سيئات وأثبت لو ّٔا عشر حسنات 

 واستبق ملكاه ا٤بوكبلف بو أيهما يبلغ روحي منو السبلـ((، ورواه ٧بمد بن منصور.

وفيو أيضاً من حديث عبدالرٞبن بن عوؼ حديث طويل مرفوعاً قاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم: ))لقيت جربيل فقاؿ: إٓف أبشرؾ أف اهلل تعاُف يقوؿ: من سلم عليك سلمت عليو، 

 ت عليو((.ومن صلى عليك صلي

ويف مشس األخبار من حديث أنس ابن مالك قاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من صلى 
علي صبلًة تعظيماً ٢بقي جعل اهلل من تلك الكملة ملكاً لو جناح يف ا٤بشرؽ وجناح يف 
ى ا٤بغرب ورجبله يف ٚبـو األرض وعنقو ملتوية ٙبت العرش يقوؿ اهلل تبارؾ وتعاُف: َصلّْ عل
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عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليو إُف يـو القيامة((، ورواه أيضاً ٧بمد بن 
 منصور يف كتاب )الذكر(.

وفيو من حديث أيب أمامة ا٤بكي: ))من قرأ يف كل يـو مائة مرة قل ىو اهلل أحد وصلى 
 علي مائة مرة غفر اهلل لو البتة((، ورواه ٧بمد بن منصور.

لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من أحد من أمٍب يذكرٓف مث وفيو من حديث أنس قاؿ صَ 
 يصلي علي إال غفر اهلل لو ذنوبو وإف كانت أكثر من رمل عاًف((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))صلوا 
ِب((، ومثلو يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل علي حيث ما كنتم فإف صبلتكم وتسليمكم يبلغ

 )ع(.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث عبداهلل بن عامر عن أبيو أنو ٠بع النيب َصلَّى 
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))ما من مسلم يصلي عليَّ صبلًة إال صلت عليو ا٤ببلئكة ما 

 ر((.صلى فَػْلُيِقّل عبد من ذلك أو لُِيْكثِ 

وفيو من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ: 
اللهمَّ صل على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد كما ترٞبت على إبراىيم وعلى إبراىيم َشِهَدْت لو 

 يومالقيامة شهادة وَشَفَعْت لو شفاعة((.

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أوُف الناس ومنو من حديث ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 يب يـو القيامة أكثرىم علي صبلًة((.

 الباب الثالث: في ذكر شيٍء مما ورد عند اإلستيقاظ من النوم

يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
بو من فراشو فقاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل، آمنت باهلل وكفرت َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من انت

 بالطاغوت غفرت لو ذنوبو((.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
من الليل على فراشو فقاؿ: سبحاف اهلل وا٢بمد هلل وال إلو إال  ([11])وآلو وَسلَّم: ))من تعارَّ 
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اهلل واهلل أكرب، اللهمَّ اغفر ِف، إال غفر اهلل لو، فإف قاـ فتوضأ وصلى ركعتْب ودعا اهلل، عز 
 وجل، استجاب اهلل لو((.

رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: إذا استيقظ قاؿ:  وفيو من حديث حذيفة قاؿ: كاف
 ))بسم اهلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليو النشور((.

ويف مشس األخبار من حديث ساَف بن عبداهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
: سبحاف اهلل الذي ٰبيي وَسلَّم: ))َأَحبَّ شيٍء يتكلم بو العبد حْب يستيقظ من منامو

 وٲبيت وىو على كل شيٍء قدير، فيقوؿ اهلل سبحانو: صدؽ عبدي شكر نعمٍب((.

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ حْب 
آمنت بك يصبح أوؿ كلمة يتكلم ّٔا: اللهمَّ لك ا٢بمد ال إلو إال أنت خلقتِب وأنا عبدؾ، 

٨بلصاً لك ديِب، أصبحت على عهدؾ ووعدؾ ما استطعت، وأتوب إليك من سيئ 
علمي، وأستغفرؾ لذنويب الٍب ال يغفرىا إال أنت، قاؿ يقسم باهلل: ما قا٥با عبد حْب يصبح 

فيدركو أجلو يف يومو ذلك إال دخل ا١بنة، أو قا٥با حْب ٲبسي فيدركو أجلو يف ليلتو إال 
 أيت يف قياـ التهجد زيادة على ما ذكر، ومثلو أيضاً يف األماِف.دخل ا١بنة((، وسي

 الباب ا لرابع: في ذكر شيٍء مما ورد عند دخول الخالء وخروجو

ففي ضياء ذوي األبصار كاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أراد أف يدخل ا٣ببلء قاؿ: 
 ))اللهمَّ إٓف أعوذ بك من ا٣ببث وا٣ببائث((.

ضاً: ))إذا اتى أحدكم ا٣ببلء فليقل((... إٍف، ويف اإلعتصاـ من حديث علي  َعلْيو وفيو أي
 السَّبلـ مثلو.

 وإذا خرج قاؿ: ))ا٢بمد هلل الذي أماط عِب األذى وكفآف ا٤بؤنة((.

 ((.([12])وإذا فرغ من البوؿ قاؿ: ))ا٢بمد هلل الذي ىنَّآف دخولو وسهل علي خروجو

ويف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( من حديث علي موقوفاً كاف إذا دخل ا٤بخرج قاؿ: 
)بسم اهلل؛ اللهمَّ إٓف أعوذ بك من الرجس النجس ا٣ببيث ا٤بخبث(، ويف ٦بموع اإلماـ زيد 

 ويف ضياء ذوي األبصار بزيادة بعد ا٤بخبث: )الشيطاف الرجيم(. بن علي)ع( مثلو،
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ويف ا١بميع عن علي َعلْيو السَّبلـ موقوفاً وىي يف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( كاف النيب َصلَّى 
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا خرج من ا٣ببلء قاؿ: ))ا٢بمد هلل الذي عافآف يف جسدي، ا٢بمد 

 ذى((.هلل الذي أماط عِب األ

 الباب الخامس: في ذكر شيٍء مما ورد عند الوضوء قبلو وخاللو وبعده

يف ضياء ذوي األبصار من حديث أنس مرفوعاً قاؿ: دخلت على النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم وبْب يديو إناء فيو ماء، فقاؿ: ))يا أنس أُْدُف مِب أعلمك مقادير الوضوء((، 

يديو قاؿ: ))بسم اهلل، وا٢بمد هلل، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((، فلما فدنوت، ٤با أف غسل 
استنجى قاؿ: ))اللهمَّ حصن فرجي ويسر أمري((، فلما ٛبضمض واستنشق قاؿ: ))اللهمَّ 
لقِب حجٍب وال ٙبرمِب رائحة ا١بنة((، فلما أف غسل وجهو قاؿ: ))اللهمَّ ببيض وجهي يـو 

راعيو قاؿ: ))اللهمَّ اعطِب كتايب بيميِب((، فلما أف مسح تبيض الوجوه((، فلما أف غسل ذ
على رأسو قاؿ: ))اللهمَّ غشنا برٞبتك وجنبنا عذابك((، فلما أف غسل قدميو قاؿ: 

))اللهمَّ ثبت قدمي على صراطك ا٤بستقيم يـو تزؿ األقداـ((، مث قاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
ياً ما من عبٍد قا٥با عند وضوءه َف يقطر من خلل وآلو وَسلَّم: ))والذي بعثِب با٢بق نب

أصابعو قطرة إال خلق اهلل ملكاً يسبح اهلل بسبعْب لساناً يكوف ثواب ذلك التسبيح لو إُف 
 يـو القيامة((.

ويف أماِف ا٤بؤيد باهلل َعلْيو السَّبلـ بسنده من حديث ٧بمد بن ا٢بنفيَّة رضي اهلل عنو قاؿ: 
أيب طالب َعلْيو السَّبلـ فإذا عن ٲبينو إناٌء من ماٍء فسمَّا، قاؿ دخلت على والدي علي بن 

يف األحكاـ،: قاؿ: )بسم اهلل وعلى ملَّة رسوؿ اهلل، مث سكب على ٲبينو، مث استنجى 
فقاؿ: اللهمَّ حصن فرجي واسَب عوريت وال تشمت يب األعداء، مث ٛبضمض واستنشق 

ٙبرمِب رائحة ا١بنة، مث غسل وجهو فقاؿ: اللهمَّ فقاؿ: اللهمَّ لقِب حجٍب وأذقِب عفوؾ وال 
بيض وجهي يـو تسود الوجوه وال تسود وجهي يـو تبيض الوجوه، مث سكب على ٲبينو 
فقاؿ: اللهمَّ اعطِب كتايب بيميِب وا٣بلد بشماِف، مث سكب على يساره فقاؿ: اللهمَّ ال 

أسو فقاؿ: اللهمَّ غشِب برٞبتك تؤتِب كتايب بشماِف وال ٘بعلها مغلولة إال عنقي، مث مسح ر 



فإٓف أخشى عذابك، اللهمَّ ال ٘بمع بْب نواصينا وأقدامنا، مث مسح عنقو فقاؿ: اللهمَّ ٪بنا 
من مقطعات النّباف وأغبل٥با، مث مسح قدميو فقاؿ: اللهمَّ ثبت قدمي على الصراط يـو 

س فطهرنا من الذنوب، مث تزؿ األقداـ، مث استوى قائماً فقاؿ: اللهمَّ كما طهرتنا من النج
قاؿ بيده ىكذا فقطر ا٤باء فقاؿ ٫بواً ٩با ذكر يف آخر حديث أنس ا٤برفوع، مث قاؿ: يا بِب؛ 

إنو من فعل كفعلي ىذا تساقطت عنو الذنوب كما تساقط الورؽ من الشجر يف اليـو 
 العاصف(، وىذا لو حكم الرفع، ومثلو يف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( واإلعتصاـ وأماِف

اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( ومشس األخبار و)جامع آؿ ٧بمد َعَلْيهم السَّبلـ(، إال أف يف  
 كلها: )غسل قَدَمْيو( بدؿ )مسح قدميو(، ويف بعضها اختبلؼ يسّب زيادة ونقصاف يسّب.

 فصل ومما ورد بعده

قد تقدـ يف آخر حديث أنس ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( وغّبه من حديث علي 
ْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من مسلم يتوضأ ويقوؿ َعل

عند وضوءه: ُسْبحانك اللهمَّ وٕبمدؾ، أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك، 
اللهمَّ اجعلِب من التوابْب واجعلِب من ا٤بتطهرين واغفر ِف إنك على كل شيٍء قدير، إال  

 يف رٍؽ مث ختم عليها، مث وضعت ٙبت العرش حٌب تدفع إليو ٖباٛبها يـو القيامة((. كتب

 الباب السادس: مما ورد في ذكر شيٍء عند الخروج من المنزل

يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أـ سلمة )رضي اهلل عنها( قالت: ما خرج 
قط إال وطرفو إُف السماء وقاؿ: ))اللهمَّ إٓف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من بيٍب 

((، ومثلو يف أماِف  أعوذ بك أف أزّؿ أو أضّل، أو أظِلم أو أُظَلم، أو أجِهل أو ٯُبَْهل عليَّ
 اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( بنقص يسّب.

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث ابن عباس، وإف كاف أصلو مطلقاً فموضعو ىنا 
، حسن: كاف ر  سوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يدعو فيقوؿ: ))رّب أعِب وال تعن عليَّ

، واىدٓف ويسر ِف ا٥بدى وانصرٓف على  ، وامكر ِف وال ٛبكر عليَّ وانصرٓف وال تنصر عليَّ
، اللهمَّ اجعلِب لك شكاراً، ولك ذكاراً، ولك مطواعاً، ولك راىباً، إليك  من بغى عليَّ



واىاً منيباً، اللهمَّ تقبل توبٍب، واغسل حوبٍب، وثبت حجٍب، وأجب دعويت، ٨ببتاً ولك أ
 وسدد لسآف((.

 الباب السابع: في ذكر شيٍء مما ورد عند دخول المسجد

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث فاطمة الزىراء )صبلة اهلل عليها( قالت: كاف 
م إذا دخل ا٤بسجد قاؿ: ))بسم اهلل والسبلـ على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّ 

رسوؿ اهلل؛ اللهمَّ اغفر ِف ذنويب وافتح ِف أبواب رٞبتك((، وإذا خرج قاؿ: ))بسم اهلل 
 والسبلـ على رسوؿ اهلل؛ اللهمَّ اغفر ِف ذنويب وافتح ِف أبواب فضلك((.

د قاؿ: ))بسم اهلل وباهلل ويف اإلعتصاـ من حديث علي َعلْيو السَّبلـ: كاف إذا دخل ا٤بسج
السبلـ عليك أيها النيب الكرٔف ورٞبة اهلل وبركاتو، السبلـ علينا وعلى عباد اهلل الصا٢بْب، 

 السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو((.

 الباب الثامن: في ذكر شيٍء مما ورد عند سماع األذان وإقام الصالة

مرفوعاً: ))من قاؿ حْب يسمع النداء:  يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث جابر
اللهمَّ ربَّ ىذه الدعوة التامة والصبلة القائمة آت ]سيدنا[ ٧بمداً الوسيلة والفضيلة وابعثو 

 مقاماً ٧بموداً الذي وعدتو، إال حلت لو شفاعٍب يـو القيامة((.

))ما من مسلم وفيو من حديث ابن مسعود: أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: 
يقوؿ حْب يسمع النداء بالصبلة فيكرب ويشهد أف ال إلو إال اهلل ويشهد أف ٧بمداً رسوؿ 
اهلل مث يقوؿ: اللهمَّ اعط ٧بمداً الوسيلة واجعلو يف األعلْب درجة ويف ا٤بصطفْب ٧ببة ويف 

 خبار.ا٤بقربْب ذكره، إال وجبت لو الشفاعة يـو القيامة((، ومثل ا٤بًب األوؿ يف مشس األ

وفيو من حديث سعد بن أيب وقاص قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من 
٠بع ا٤بؤذف فالتفت إُف وجهو فقاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٧بمداً رسوؿ اهلل، 

 رضينا باهلل ربػِّا وباإلسبلـ ديناً، غفرت خطاياه((.

سى)ع( عن علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )ثبلث ال يدعهن إال ويف أماِف اإلماـ أٞبد بن عي
عاجز: رجٌل ٠بع مؤذناً ال يقوؿ كما يقوؿ، حٌب قاؿ: فإنو إذا فعل ذلك كاف لو أجراف(، 



وىذا لو حكم الرفع، وىو يف آّموع من دوف ذكر الزيادة من قولو: ))كاف لو أجراف(( 
 وىي الٍب قضت برفعو.

رافع مرفوعاً قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا وفيو أيضاً من حديث أيب 
٠بع ا٤بؤذف قاؿ كما يقوؿ، فإذا بلغ حيَّ على الصبلة حيَّ على الفبلح قاؿ: ))ال حوؿ 
وال قوة إال باهلل((، فإذا بلغ اإلقامة قاؿ: ))اللهمَّ لك الدعوة التامة والصبلة القائمة اعط 

 لقيامة وبلغو الدرجة الوسيلة من ا١بنة وتقبل شفاعتو يف أمتو((.٧بمداً سؤلو يـو ا

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث عبداهلل بن بُرْيَدة عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا بُريدة إذا كاف حْب تفتتح الصبلة فقل: سبحانك اللهمَّ 

وال قوة إال بك وال إلو إال أنت وحدؾ ال شريك لك، تبارؾ إ٠بك وٕبمدؾ ال حوؿ 
 وتعاُف جدؾ وال إلو غّبؾ، ظلمت نفسي فاغفر ِف فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت((.

ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث معاوية مرفوعاً: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
 فبلح، قاؿ: ))اللهمَّ اجعلنا من ا٤بفلحْب((.إذا ٠بع ا٤بؤذف يقوؿ: حيَّ على ال

 الباب التاسع: في ذكر شيٍء مما ورد عقيب الصالة وىو مطلق ومقيَّد

فمن ا٤بطلق: ما يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ 
بة آية الكرسي فإنو ال رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إقرأ يف دبر كل صبلة مكتو 

ٰبافظ عليها إال نيب أو صديق أو شهيد((، ومثل ذلك يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( إال 
 أنو قاؿ: ))من قرأىا دبر كل صبلة َف ٲبنعو من دخوؿ ا١بنة إال ا٤بوت((.

))من وفيو أيضاً من حديث أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
قاؿ: اللهمَّ أعِب على أداء شكرؾ وذكرؾ وحسن عبادتك فقد اجتهد يف الدعاء((، ومثلو 

 يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع(.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا فرغ من 
مد ال إلو إال أنت عاَف ا لغيب صبلتو مسح جبهتو بيده مث يقوؿ: ))اللهمَّ لك ا٢ب



والشهادة، اللهمَّ اذىب عِب ا٥بم وا٢بزف والفًب ما ظهر منها وما بطن((، وقاؿ َصلَّى اهلل 
 َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما أحد من أمٍب يقوؿ ذلك إال أعطاه اهلل ما سأؿ((.

َصلَّى اهلل  أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( من حديث أيب الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أال أعلمك بكلمات تدرؾ ّٔن من كاف قبلك وتسبق ّٔن من يكوف 

بعدؾ ؟، إال من قاؿ مثل ما قلت أو زاد؛ تسبح اهلل بعد كل صبلة ثبلثاً وثبلثْب، وٙبمده 
 ثبلثاً وثبلثْب، وتكربه أربعاً وثبلثْب((.

يث أنس مرفوعاً: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حد
وآلو وَسلَّم إذا قضى صبلتو مسح جبهتو يقوؿ: ))بسم اهلل الذي ال إلو غّبه الرٞبن 

 الرحيم، اللهمَّ اذىب عِب ا٥بم وا٢بزف((.

وفيو من حديث زيد بن أرقم قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يدعوا يف 
بر كل صبلة يقوؿ: ))اللهمَّ ربنا ورّب كل شيٍء أنا أشهد أنك أنت الرّب وحدؾ ال د

شريك لك، اللهمَّ ربنا ورّب كل شيٍء اجعلِب ٨بلصاً لك وأىلي يف كل ساعة يف الدنيا 
واآلخرة، ذا ا١ببلؿ واإلكراـ إ٠بع واستجب، اهلل أكرب اهلل أكرب نور السماوات واألرض 

 اهلل ونعم الوكيل((.األكرب األكرب، حسيب 

وفيو من حديث أيب سعيد: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا قضى صبلتو 
قاؿ: ))اللهمَّ إٓف أسألك ٕبق السائلْب عليك فإف للسائلْب عليك فيها حقاً أٲبا عبد أو 

، وأف تعافينا أَمة من أىل الرّب والبحر تقبلت دعوهتم أف تشركنا يف صاٌف دعاء ما يدعوا
وإياىم، وأف تقبل منا ومنهم، وأف ٘باوز عنا وعنهم إنا آمنا ٗبا أنزلت واتبعنا الرسوؿ فاكتبنا 
مع الشاىدين((، وكاف يقوؿ: ))ما تكلم ّٔذا الدعاء أحد من خليقة اهلل، عز وجل، إال 

 أشركو اهلل يف دعوة أىل ٕبرىم وأىل بّرىم فعمتهم وىو يف مكانو((.

من حديث أيب أمامة قاؿ: ما دنوت من نبيئكم َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف  وفيو أيضاً 
صبلة مكتوبة وال تطوع إال ٠بعتو يدعوا ّٔؤالء الكلمات ال يزيد فيهن وال ينقص منهن: 



))اللهمَّ اغفر ِف ذنويب وخطاياي كلها، اللهمَّ انعشِب واجربٓف واىدٓف لصاٌف األعماؿ 
 يهدي لصا٢بها وال يصرؼ سيئها إال أنت((. واألخبلؽ فإنو ال

ويف اإلعتصاـ من حديث يرفعو: ))من أحّب أف يزوجو اهلل من ا٢بور العْب فليقل خلف  
كل صبلة: قل ىو اهلل أحد عشر مرات((، زاد يف )ا١بامع الكايف(: ))من قرأىا عشراً دبر 

 صبلة الفجر َف يلحقو يف ذلك اليـو ذنب وإف جهد الشيطاف((.

يو: كاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ خلف كل صبلة: ))سبحاف اهلل وا٢بمد هلل وال وف
 إلو إال اهلل واهلل أكرب(( ثبلثْب مرة، ويقرأ آية الكرسي خلف كل صبلة فريضة.

وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف موسى 
لقي حربيل َعلْيو السَّبلـ فقاؿ لو: ما ٤بن قرأ آية الكرسي كذا وكذا مرة؟ فذكر ابن عمراف 

فيها من األجر ما َف يقف عليو موسى َعلْيو السَّبلـ، فسأؿ ربّو أف ال يضعفو عن ذلك، مث 
أتى جربيل َعلْيو السَّبلـ مرة أخرى فقاؿ َعلْيو السَّبلـ: إف رّبك يقوؿ: من قاؿ يف دبر كل 

وبة مرة واحدة: اللهمَّ إٓف أقدـ إليك بْب يدي كل نفٍس وحملة و٢بظة وطرفة صبلة مكت
يطرؼ ّٔا أىل السموات واألرض وكل شيٍء ىو يف علمك كائن أو قد كاف أقدـ بْب 

إِف قولو تعاُف: وىو العلي العظيم، فإف  -يدي ذلك كلو اهلل ال إلو إال ىو ا٢بي القيـو 
إال تصعد إِفَّ منو فيها سبعوف ألف ألف حسنة حٌب  الليل والنهار أربع وعشروف ساعة

 ينفخ يف الصور وتشتغل ا٤ببلئكة((.

وفيو عن علي َعلْيو السَّبلـ: )من أحب أف يكتاؿ با٤بكياؿ األوىف فليقل إذا انصرؼ من 
صبلتو: سبحاف رّبك رّب العزة عّما يصفوف وسبلـ على ا٤برسلْب وا٢بمد هلل رّب العا٤بْب(، 

 األماِف من حديث أيب سعيد قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقد رواه يف
 يقوؿ قبل أف يسلم: ))سبحاف رّبك رّب العزة عّما يصفوف((...إٍف.

ويف ضياء ذوي األبصار عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))من سبَّح يف دبر كل صبلة 
وثبلثْب وٞبد ثبلثاً وثبلثْب وقاؿ ٛباـ ا٤بئة: ال إلو إال اهلل وحده ال ثبلثاً وثبلثْب وكرب ثبلثاً 

 شريك لو لو ا٤بلك و لو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت وىو على شيٍء قدير، غفرت لو ذنوبو((.



ويف مشس األخبار من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
صبلة مكتوبة مائة مرة: قل ىو اهلل أحد، جاز الصراط يـو  وَسلَّم: ))من قاؿ دبر كل

القيامة وعن ٲبينو ٜبانية أذرع وعن مشالو ٜبانية أذرع وجربيل َعلْيو السَّبلـ آخذ ٕبجزتو((، 
 وىو من رواية ٧بمد بن منصور يف كتاب )الذكر(.

 َصلَّى اهلل ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث عبداهلل بن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))خصلتاف أو خلتاف ال ٰبافظ عليهما عبد مسلم إال دخل ا١بنة وٮبا 
يسّب ومن يعمل ّٔما قليل، يسبح دبر كل صبلة عشراً وٰبمد عشراً ويكرب عشراً فذلك 

باللساف وألف وٟبسمائة يف ا٤بيزاف، ويكرب أربعاً وثبلثْب إذا أخذ  ([13])ٟبسوف ومائة
مضجعو وٰبمد ثبلثاً وثبلثْب ويسبح ثبلثاً وثبلثْب فذلك مائة باللساف وألف يف ا٤بيزاف((، 

لوا: يا رسوؿ اهلل كيف ٮُبا فلقد رأيت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يعقدىا بيده، قا
يسّب ومن يعمل ّٔما قليل ؟!، قاؿ: ))يأيت أحدكم الشيطاف يف منامو فينومو قبل أف 

 يقو٥با، ويأتيو يف صبلتو فيذكره حاجة قبل أف يقو٥با((.

وفيو من حديث ابن عباس: أف الفقراء أتوا النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقالوا: إف 
، ويصلوف كما نصلي، و٥بم أمواؿ يتصدقوف منها، فقاؿ َصلَّى األغنياء ي صوموف كما نصـو

اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا صليتم فقولوا: سبحاف اهلل ثبلثاً وثبلثْب، وا٢بمد هلل ثبلثاً 
 وثبلثْب، واهلل أكرب أربعاً وثبلثْب فإنكم ستدركوف من سبقكم وتسبقوف بو من بعدكم((.

يف ا٤بقّيد بشيء من الصبلة: يف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث  القسم الثآف:
علي َعلْيو السَّبلـ موقوفاً أنو كاف يقوؿ إذا انفجر الفجر؛ قاؿ: )ا٢بمد هلل فالق اإلصباح، 

 سبحاف اهلل رّب الصباح وفالق اإلصباح، اللهمَّ اغفر ِف وارٞبِب وأنت أرحم الراٞبْب(.

نو أيضاً أنو كاف يقوؿ عند تسليمو من ركعٍب الفجر: )إستمسكت ويف اإلعتصاـ رواية ع
بالعروة الوثقى الٍب ال انفصاـ ٥با واعتصمت ٕببل اهلل ا٤بتْب، أعوذ باهلل من شر شياطْب 
اإلنس وا١بن، أعوذ باهلل من شر فسقة العرب والعجم، حسيب اهلل، توكلت على اهلل، 

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn13#_ftn13


، ال حوؿ وال قوة إال باهلل، اللهمَّ اغفر ِف أ١بأت ظهري إُف اهلل، طلبت حاجٍب من اهلل
 ذنويب فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت(.

و٩با أرويو عن شيخنا العبلمة القدوة العمدة التقي عبداهلل بن علي الغاليب )عافاه اهلل( 
ووضعو ِف يف اإلجازة وأظنو مرفوعاً والعهدة عليو وذلك عند التسليم من ركعٍب الفجر: 

 عمر لسآف بذكرؾ وقليب ٖبشيتك ووفقِب لطاعتك(( ٟبساً وعشرين مرة .))اللهمَّ ا

 )فصل( فيما يقال بعد صالة الغداة والمغرب

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس مرفوعاً قاؿ أنس: ))إف قبيصة بن 
أفدٓف وإٓف شيخ سيئ ا٤بخارؽ قدـ علي النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: يا نيب اهلل 

، قاؿ: أال أعلمك دعاًء تدعو بو كلما صليت  -يعِب ا٢بفظ والفهم  - وال تكثر عليَّ
الغداة؛ ثبلث مرات فيدفع اهلل عنك أربعة أنواع من الببلء: الربص، وا١بذاـ، والفاًف، 

والعمى، ويفتح اهلل لك ٜبانية أبواب من أبواب ا١بنة تدخل من أيها شئت تقوؿ: سبحاف 
اهلل العظيم وٕبمده، وال حوؿ وال قوة إال باهلل يفتح اهلل لك ٜبانية أبواب من أبواب ا١بنة 

تدخل من أيها شئت، وتقوؿ: اللهمَّ اىدٓف من عندؾ وأفض عليَّ من فضلك وأسبل عليَّ 
 رٞبتك وأنزؿ عليَّ بركتك، فيدفع اهلل عنك الربص وا١بذاـ والفاًف والعمى والدنيا((.

ث أـ سلمة )رضي اهلل عنها( قالت: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وفيو من حدي
 وَسلَّم إذا صلى الغداة قاؿ: ))اللهمَّ إٓف أسألك رزقاً طيباً، وعلماً نافعاً، وعمبلً متقببلً((.

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ يف 
صبلة الغداة: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت بيده  دبر

ا٣بّب وىو على كل شيٍء قدير، مائة مرة قبل أف يثِب رجلو، كاف يومئٍذ أفضل أىل األرض 
 إال من قاؿ مثل ما قاؿ، أو زاد على ما قاؿ((.

ف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو يعِب الضحاؾ، قاؿ: كا -وفيو من حديث أيب رمل ا١بهِب 
وَسلَّم إذا صلى الصبح قاؿ وىو ثاٍف رجلو: ))سبحاف اهلل وٕبمده، أستغفر اهلل إنو كاف 



تواباً(( سبعْب مرة، مث يقوؿ: سبعْب بسبع مائة ال خّب فيمن كاف ذنوبو يف يـو واحد أكثر 
 ا٢بديث يف الروايات أنا اختصرتو.من سبعمائة((، قاؿ ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ وبقية 

وفيو من حديث ورّاد كاتب ا٤بغّبة بن شعبة: أف ا٤بغّبة كتب إُف معاوية أف رسوؿ اهلل َصلَّى 
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف إذا فرغ من صلوتو قاؿ: ))ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو 

مانع ٤با أعطيت، وال معطي ٤با  ا٤بلك ولو ا٢بمد وىو على كل شيٍء قدير، اللهمَّ ال
امنعت، وال ينفع ذا ا١بد منك ا١بد((، وىذا ٧بموؿ على الصحة بصحة شواىده، وقد 

قبل اإلماـ ا٤بنصور باهلل حديث معاوية يف غّب ىذا وٞبلو على أنو قبل فسقو يف حاؿ سَبه 
وكوف باب فضائل األعماؿ إذا قد وجد للحديث شاىد يقضي بصحة أخف حاالً من 

 غّبه.

وغّبه ويف مشس األخبار من حديث معاذ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))من قاؿ حْب يصلي صبلة الفجر قبل أف يتكلم: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو 

ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت بيده ا٣بّب وىو على كل شيٍء قدير، عشر مرات، أعطي ّٔنَّ 
اً كتب لو عشر حسنات، و٧بي عنو عشر سيئات، ورفع لو عشر درجات، وكنَّ لو سبع

عدؿ عشر نسمات، وكن لو حرزاً من الشيطاف وحرزاً من ا٤بكروه، وَف يلحقو يف ذلك اليـو 
 ذنب إال الشرؾ باهلل تعاُف، فإف قا٥بنَّ بعد صبلة ا٤بغرب كنَّ لو من ليلتو مثل ذلك((.

اؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ: ال وفيو من حديث أيب أيوب ق
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت وىو على كل شيٍء قدير، 

 عشر مرات، بعد صبلة الفجر كاف كعدؿ أربع رقاب من ولد إ٠باعيل((.

و السَّبلـ مرفوعاً: ))كاف يقوؿ إذا ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث علي َعليْ 
انصرؼ من الفريضة يف الفجر بعد ما يدعوا: اللهمَّ اجعل يف قليب نوراً، ويف بصري نوراً، 

( رواية عن  ويف ٠بعي نوراً، وعلى لسآف نوراً((، زاد أٞبد بن عيسى َعلْيو السَّبلـ يف )العلـو
((: ))ويف شعري نوراً، ويف بشري نوراً، ويف علي َعلْيو السَّبلـ بعد قولو: ))وعلى لسآف نوراً 

٢بمي نوراً، ويف دمي نوراً، ويف عظامي نوراً، ويف عصيب نوراً((، إُف آخر ما يف )آّموع( 



يتفقاف يف قولو: ))ومن بْب يدي نوراً((... إٍف قولو: ))اللهمَّ أعظم ِف النور يـو القيامة(( 
بْب يدي نوراً، ومن خلفي نوراً، ومن فوقي إُف آخره؛ فمما اختص بو آّموع: ))ومن 

نوراً، ومن ٙبٍب نوراً، وعن ٲبيِب نوراً، وعن مشاِف نوراً ، اللهمَّ أعظم ِف النور يـو القيامة، 
واجعل ِف نوراً أمشي بو يف الناس، وال ٙبرمِب نوري يـو ألقاؾ، ال إلو إال أنت((، وينبغي 

 ة ا٤بغرب ٩با تقدـ.أف يكوف ما أثر بعد صبلة الغداة عقيب صبل

ويف اإلعتصاـ يرفعو من طريق )ا١بامع الكايف(: ))من استغفر بعد صبلة العصر سبعْب مرة 
 غفر اهلل لو ذنوب سبعْب عاماً((.

ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث حديث علي َعلْيو السَّبلـ أنو كاف يقوؿ 
بُّ ا٤ببلئكة والروح العزيز ا٢بكيم(، حْب يسلم من الوتر: )سبحآف ريّب ا٤بلك القدوس ر 

 ثبلث مرات يرفع صوتو يف الثالثة .

ىذا؛ وأما ما ورد يف صلب الصبلة: فقد روي كثّب يف أماِف ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ 
ومرجعو إُف اختبلؼ ا٤بذىبْب؛ فا٥بادي َعلْيو السَّبلـ ٲبنع من ذلك وٯبعلو عقب الصبلة 

ن يرى جوازه ٯبعلو يف ُصلبها، وبعد ٯبزي األخذ باألصلح، واألحوط وا٤بؤيد باهلل وغّبه ٩ب
 يعمل بو واهلل أعلم.

 )فصل( في العيدين

قاؿ: خرجنا مع  -رٞبو اهلل-ويف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( من حديث أيب خالد 
اهلل زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ يـو الفطر فخرج ٲبشي و٫بن معو ُيكرب ويُقوَؿ يف تكبّبه: 

أكرب، اهلل أكرب، ال إلو إال اهلل واهلل أكرب، اهلل أكرب وهلل ا٢بمد على ما ىدانا، حٌب جلس مث 
 صلينا .

وفيو عن زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ أبو خالد: خرجنا مع زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ يـو 
 أنو زاد اهلل أكرب على أضحى فكرب ويقوؿ يف تكبّبه: اهلل أكرب ... إٍف ما ذكر يف الفطر إال

 ما رزقنا من ّٔيمة األنعاـ من دوف نقص شيٍء ٩با تقدـ، قاؿ: ورٗبا قطعها يف خبلؿ ذلك.



ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث ابن عباس مرفوعاً قاؿ بعد أف وصف قصة 
ده ثبلث ذبح رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وإضجاعو كبشو وفري أوداجو وتقيي

قوائم منو ويبقى لو واحدة يركض ّٔا فيقوؿ عند أخذ الشفرة مستقبل القبلة للذبح: 
إلىآخر اإلستفتاح األوؿ  -))وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً مسلماً(( 

مث يضع الشفرة ويقوؿ: ))بسم اهلل، اهلل أكرب، أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك  -
٧بمداً عبده ورسولو، اللهمَّ منك ولك، اللهمَّ تقبل من ٧بمد وآؿ ٧بمد إنك لو وأشهد أف 

أنت السميع العليم، وٲبر الشفرة إمراراً سريعاً إلراحة األضحيَّة مث يقوؿ يف الثآف كذلك إال 
أنو يقوؿ: تقبل من ٧بمد ومن أمة ٧بمد من َف يذبح، مث يقوؿ قائماً قبل ذبح اآلخر: آمنا 

 زؿ إلينا((...إٍف اآليتْب .باهلل وما أن

 )فصل( في شيٍء مما ورد في االستخارة

يف ٚبريج البحر البن ّٔراف من حديث جابر مرفوعاً: كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
يعلمنا االستخارة كما يعلمنا السورة من القرآف، يقوؿ بعد صبلة غّب الفريضة: ))اللهمَّ 

درؾ بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، أستخّبؾ بعلمك، وأستق
وتعلم وال أعلم، وأنَت عبلـ الغيوب، اللهمَّ إف كنت تعلم أف ىذا األمر خّب ِف يف ديِب 

فاقدره ِف ويسره ِف مث بارؾ  -أو قاؿ: ))عاجل أمري وآجلو  -ومعاشي وعاقبة أمري(( 
أو  -ر شر ِف يف ديِب ومعاشي وعاقبة أمري ِف فيو، اللهمَّ وإف كنت تعلم أف ىذا األم

فاصرفو عِب واصرفِب عنو واقدر ِف ا٣بّب حيث كاف مث أرضِب  -قاؿ: عاجل أمري وآجلو 
 بو، قاؿ: ويسمي حاجتو((.

ويف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( رفعو: كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))إذا أراد 
ليقل: اللهمَّ إٓف أستخّبؾ فيو بعلمك، وأستقدرؾ فيو بقدرتك، فأنَت أحدكم أمراً فليسّمو و 

تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، وأنت عبلـ الغُُيوب، اللهمَّ ما كاف خّباً ِف من أمري ىذا 
ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع(:  -فارزقنيو ويسره ِف وأعِب عليو وحببو إِفَّ ورضِب بو(( 



 -ت ألف ا٥بمز ة، وىو عنده من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً( ))وِإرضِب بو(( )بإثبا
 ))وبارؾ ِف فيو، وما كاف شراً ِف فاصرفو عِب ويسر ِف ا٣بّب حيث كاف((.

قاؿ َعلْيو السَّبلـ: وبلغنا عن رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو قاؿ: ))من سعادة 
ترؾ االستخارة((، فينبغي تقدٲبها يف كل أمر يهمَّ بو  الرجل كثرة االستخارة، ومن شقائو

 اإلنساف وإف خف.

 )فصل( في صالة الحاجة

يف اإلعتصاـ من حديث عبداهلل ابن أيب أوىف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
ز وَسلَّم: ))من كانت لو حاجة من بِب آدـ فليتوضأ مث ليصل ركعتْب، مث ليثِب على اهلل، ع

وجل، ويصلي على النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم مث ليقل: ال إلو إال اهلل ا٢بليم 
الكرٔف،سبحاف اهلل رّب العرش العظيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، اللهمَّ إٓف أسألك موجبات 
رٞبتك، وعزائم مغفرتك، و الغنيمة من كل بّر، والسبلمة من كل إمث، ال تدع ِف ذنباً إال 

فرتو، وال ٮبِّا إال فرجتو، وال حاجة ىي لك رضاً إال قضيتها((، ومثلو يف ٚبريج البحر غ
 البن ّٔراف.

 )فصل( في السجدة عند ذكر الذنب والتوبة

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى 
ذنباً فقاـ يف جوؼ الليل وصلى ما كتب اهلل مث وضع اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من أذنب 

جبهتو على األرض مث قاؿ: رّب إٓف ظلمت نفسي فاغفر ِف ذنويب إنو ال يغفر الذنوب إال 
.))  أنت، غفر ا هلل ما َف يكن مظلمة فيما بينو وبْب عبد مؤمن فإف ذلك إُف ا٤بظلـو

َلْيو وآلو وَسلَّم أمر كعب ابن ويف اإلعتصاـ من حديث كعب بن عجرة أنو َصلَّى اهلل عَ 
مالك حْب تاب اهلل عليو أف يصلي سجدتْب فيكوف ذلك عند البشارة شكراً ويدعو ٗبا 
أحب سّيما ما يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث طويل: ))اللهمَّ تقبل توبٍب، 

 واغسل حوبٍب، وثبت حاجٍب، وأجب دعويت، وسدد لسآف((، وىو يف حديث ابن عباس
 مرفوعاً، وقد ذكرناه مستوىف يف موضعو.



وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: 
))من قاؿ: أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو وأتوب إليو، مث تاب غفرت لو ذنوبو وإف كانت 

بو طالب: ا٤براد أف يقوؿ ذلك ويضم إليو أكثر من زبد البحر ورمل عاًف((، قاؿ اإلماـ أ
 عقد القلب يف الندـ على ما كاف منو والعـز على ترؾ أمثالو ال يصح غّبه.

وفيو من حديث أنس يف قصة طويلة يف رجل تاب فقاؿ لو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
، قاؿ: من ق الو غفرت ذنوبو((، وَسلَّم: ))قل: أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو ا٢بي ا لقيـو

فقاـ إليو رجل من األنصار فقاؿ: يا رسوؿ اهلل: أ٥بذا الرجل خاصة أـ ألمتك عامَّة ؟!، 
 فقاؿ: ))ىو لذلك الرجل خاصة وألمٍب عامَّة((.

ويف اإلعتصاـ من حديث أيب بكر قلت: يا رسوؿ اهلل عملِب دعاء أدعو بو يف صبليت 
كثّباً وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر ِف مغفرة   قاؿ: ))قل: اللهمَّ إٓف ظلمت نفسي ظلماً 

من عندؾ وارٞبِب إنك أنت الغفور الرحيم، وأف تكثر من الدعاء يف السجود فإنو موضع 
كما يف حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو   -اإلجابة((، 

ساجد فأكثروا فيو من الدعاء((، رواه وَسلَّم: ))أقرب ما يكوف العبد من ربو تعاُف وىو 
 ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ.

 )فصل( في صالة التسبيح

قاؿ يف )ا١بامع الكايف( قاؿ ٧بمد: صبلة التسبيح أربع موصولة ال يسلم إال يف آخرىن، 
وجايز أف يصليهّن بالليل والنهار ما َف يكن وقت هنٍي عن الصبلة، قاؿ: روي عن النيب 

 َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو قاؿ لعمو العباس و١بعفر ابن أيب طالب يف صبلة التسبيح َصلَّى اهلل
عشر مرة )سبحاف اهلل، وا٢بمد  ([14])وىي أف يقرأ فاٙبة الكتاب وسورة معها وتسبح ٟبسة

هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب( مث تركع وتسبح ّٔاعشراً، فإذا رفع رأسو من الركوع قا٥با 
عشراً، وإذا سجد عشراً، وإذا رفع رأسو من السجود عشراً، وإذا سجد الثانية عشراً، فإذا 

ركعة((، قاؿ: فقاؿ َصلَّى  رفع رأسو من السجود عشراً، فيكوف ذلك ٟبساً وسبعْب، يف كل
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))لو كاف ذنوبك مثل عدد ٪بـو السماء وعدد قطر السماء وعدد 
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أياـ الدنيا وعدد رمل عاًف لغفرىا اهلل لك، صلها كل يـو مرة واحدة((، قاؿ العباس: ومن 
يطيق ذلك ؟!، يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل ؟!، قاؿ: ))صلّْها كل يـو ٝبعة((، قاؿ: ومن 

 -حٌب قاؿ: -قاؿ: ))فصلها يف كل شهر مرة((، قاؿ: ومن يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل ؟!، 
))فصلها يف عمرؾ مرة واحدة((، وىي يف كتاب )الذكر( حملمد بن منصور )رٞبو اهلل 

 تعاُف( وغّبه مع اختبلؼ يسّب.

 الباب العاشر: في شيٍء مما ورد في االستسقاء

ّٔراف من حديث جابر قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  يف ٚبريج البحر البن
آجل، ، فقاؿ: ))اللهمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً نافعاً غّب ضاٍر عاجل غّب ([15])وَسلَّم يواكي

قاؿ: فأطبقت عليهم السماء((، وفيو رفعو: كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا 
استسقى قاؿ: ))اللهمَّ اسق ببلدؾ، وارحم عبادؾ، وانشر رٞبتك، وأحي بلدؾ ا٤بيت((، 

 مث ذكر ٫بو ما تقدـ.

مرفوعاً ويف مشس األخبار من حديث جعفر ابن عمرو ابن أيب حريث عن أبيو عن جده 
قاؿ: خرج رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يستسقي فصلى ركعتْب مث قلب رداءه ورفع 
يده فقاؿ: ))اللهمَّ صاخت جبالنا، وأغرّبت أرضنا، وىامت دوابنا، يا معطي ا٣بّبات من 

أماثلها، ومنزؿ الرٞبة من معادهنا، و٦بري ا لربكات على أىلها بالغيث ا٤بغيث أنت 
لػُمْستَػْغَفُر الغفار فنستغفرؾ للخاصات من ذوبنا، ونتوب إليك من عظيم خطايانا، اللهمَّ ا

فأرسل السماء علينا مدراراً، واصبلً بالغيث، واكفاً مغزاراً من ٙبت عرشك حيث يشفعنا 
ات، وتعود علينا غيثاً مغيثاً عاماً ٦بلجبلً غدقاً خصيباً ذارعاً راتعاً، ٩برغ النبات، كثّب الربك

قليل اآلفات، فإنك فتاح با٣بّبات، اللهمَّ وإنك قلت: }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء 
]األنبياء[، اللهمَّ وال حياة لشيٍء ُخِلق من ا٤باء إال با٤باء، اللهمَّ {(30)أََفبَل يُػْؤِمُنوفَ  َحي  

ّبت البهائم يف وقد قنط الناس أو من قنط منهم، وساءت ظنوهنم، وتاىت ألبأّم، وٙب
مراتعها، وملت الدَّوراف يف مواطنها، وعجت عجيج الثكلى على أوالدىا إذ حبست قطر 
السماء فَػَرؽَّ لذلك عظمها، وذىب ٢بمهما، وذاب شحمها، اللهمَّ فارحم حنْب ا٢بانة 
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يارّب وأنْب اآلنة، وارحم اللهمَّ ّٔائمنا ا٥بائمة، واألنعاـ السائمة، اللهمَّ وقد برزنا إليك 
نستغفرؾ لذنوبنا، ونستسقيك لعياالتنا ؤّائمنا، اللهمَّ اغفر إنك كنت غفاراً، وأرسل 

السماء علينا مدراراً، وزدنا قوة إُف قوتنا، وأعنا على األعداء، وال تقلبنا ٧برومْب، آمْب، 
منازلنا  اللهمَّ ىذا الدعاء وعليك اإلجابة ألنك ال ٚبلف ا٤بيعاد((، قاؿ: فواهلل ما رجعنا إُف

حٌب أرسل اهلل علينا ا٤بطر ثبلثة أياـ فجاء الناس يشكوف إليو خراب مناز٥بم، فرفع يده 
وقاؿ: ))اللهمَّ ىاىنا وال ىاىنا، اللهمَّ حوالينا وال علينا((، وفيو: ))اللهمَّ ال ُتِطع فينا 

من وغبلء مسافراً وال تاجراً فإف ا٤بسافر يدعوا حٌب ال ٛبطر وإف التاجر ينتظر شدة الز 
 السعر((.

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف دعاء علي َعلْيو السَّبلـ كاف يقوؿ يف دعاء اإلستسقاء: 
))اللهمَّ إنا خرجنا إليك من ٙبت األكناف واألستار راغبْب يف رٞبتك، وراجْب فضل 

نعمتك، وخائفْب من عذابك ونقمتك، اللهمَّ فاسقنا غيثك وال ٘بعلنا من القانطْب وال 
لكنا بالسنْب وال تؤاخذنا بالسفهاء يا أرحم الراٞبْب، اللهمَّ فإنا خرجنا نشكوا إليك من هت

أحوالنا ما ال ٱبفى عليك منها حْب ا١بأتنا ا٤بضايق الوعرة، وفاجاتنا ا٤بقاحط آّدبة، 
وأعيتنا ا٤بطالب العسرة، وتبلٞبت علينا الفًب ا٤بستصعبة، اللهمَّ إنا نسألك ال تردنا 

، وال تقلبنا واٝبْب، اللهمَّ انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ورٞبتك، واسقنا سقيا خائبْب
نافعة مروية تنبت ّٔا ما قد فات وٙبيي ّٔا ما قد مات، كثّبة آّتُب، نافعة ا٢ببا تروي ّٔا 
القيعاف، وتسيل ّٔا البطناف، وتستورؽ األشجار، وترخص األسعار، إنك على ما تشاء 

 قدير((.

عاء ا٥بادي َعلْيو السَّبلـ: اللهمَّ اسقنا فإياؾ دعوناؾ، وإياؾ قصدناؾ، ومنك طلبنا، وفيو د
ولرٞبتك تعرضنا، أنت إ٥بنا وسيدنا، وخالقنا وراٞبنا، فبل ٱبيب عندؾ دعاءنا، وال ينقطع 
عندؾ رجاءنا، يا أرحم الراحيمن، زاد يف )األحكاـ(: وينصرؼ راجعاً، ويقرأ يف طريقو يس 

ا، مث يقوؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل عليو توكلت وىو رّب العرش العظيم، سبع حٌب ٱبتمه
 مرات، مث يقرأ آخر سورة البقرة .



وفيو دعاء الناصر َعلْيو السَّبلـ: اللهمَّ اغفر لنا واسقنا، ثبلث مرات، مث يقوؿ: اللهمَّ اسقنا 
طبقاً مغدقاً غدقاً، عامِّا ىنيئاً مريئاً، دائماً درراً  (،[16])غيثاً مغيثاً، وجباً ٨بصباً، وجداًمريعاً 

سكباً ٙبيي بو الببلد، وتغيث بو العباد، و٘بعلو للحاضر منا والباد، يا وىاب، اللهمَّ أنزؿ 
اللهمَّ أنزؿ يف أرضنا زينتها، اللهمَّ أنزؿ من السماء ماًء طهوراً ٙبيي بو يف أرضنا سكناىا، 

 بلدًة ميتاً وتسقيو ٩با خلقت أنعاماً وأناسي كثّباً إنتهى ]من ٚبريج ابن ّٔراف[.

وفيو رواية عن الػُمَهذَّب لئلماـ ا٤بنصور باهلل َعلْيو السَّبلـ: ويستحب أف يدعو يف ا٣بطبة 
لهمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً، ىنيئاً مريئاً مرتعاً، غدقاً ٦بلجبًل، طبقاً سبّحاً دائماً، األوُف فيقوؿ: ال

اللهمَّ اسقنا الغيث وال ٘بعلنا من القانطْب، اللهمَّ إف بالعباد والببلد من الؤلوى والظنك 
ات وا١بهد ما ال نشكوه إال إليك، اللهمَّ أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضرع، واسقنا من برك

السماء، اللهمَّ ارفع عنا ا١بهد وا١بوع، واكشف عنا ما ال يكشفو غّبؾ، اللهمَّ إنا 
 نستغفرؾ إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراًر((.

وفيو عند نزوؿ الغيث يرفعو من حديث ا٤بطلب بن حنطب أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
عذاب، وال نستحق ا٥ببلؾ، وال ببلء وال ىدـ،  وَسلَّم كاف يقوؿ: ))سقيا رٞبة وال سقيا

وال غرؽ(( وفيو، وىو عند إطباؽ ا٤بطر متصبلً )با٤بًب( قبل ىذا من حديث ا٤بطلب: اللهمَّ 
شجر، اللهمَّ حوالينا وال علينا . إنتهى ]يعِب من ا٤بهذب ومنابت ال ([17])على الضراب

 [.-عليو السبلـ–للمنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة 

الباب الحادي عشر: في ذكر شيٍء مما ورد عند ىيجان الريح وصوت الرعد وسائر 
 األفزاع السماوية

٠بعتم الرعد فاذكروا يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ابن عباس مرفوعاً: ))إذا 
 اهلل فإنو ال يصيب ذاكراً((.

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف من حديث ابن عمر أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
كاف إذا ٠بع صوت الرعد والصواعق قاؿ: ))اللهمَّ ال تقتلنا بغضبك، وال هتلكنا بعذابك، 

 وعافنا قبل ذلك((.
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كاف إذا رأى ناشياً يف   -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم-أف رسوؿ اهلل وفيو من حديث عائشة 
األفق ترؾ العمل، وإف كاف يف صبلة خفف مث يقوؿ: ))اللهمَّ إٓف أعوذ بك من شرىا((، 

 فإف مطرت قاؿ: ))اللهمَّ سيباً ىنيئاً((.

وَسلَّم يقوؿ: ))الريح  وفيو من حديث أيب ىريرة قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو
من روح اهلل، وروح اهلل تأيت بالرٞبة وتأيت بالعذاب، فإذا رأيتموىا فبل تسبوىا واسألوا اهلل 

 تعاُف خّبىا واستعيذوا بو من شرىا((.

وفيو من حديث ابن عباس عن كعب موقوفاً: من قاؿ حْب يسمع الرعد: سبحاف من 
 يف من ذلك الرعد .سبح الرعد ٕبمده وا٤ببلئكة من خيفتو، عو 

ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ أنو كاف إذا رأى كوكباً 
 منقضاً قاؿ: )اللهمَّ صوبو وأصب بو وقنا شر ما تريده(.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً قاؿ: سألت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
ا يكوف من العمل يف كسوؼ الشمس والقمر، قاؿ: ))الصبلة والقرآف((، عن أفضل م

ومثلو يف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( مرفوعاً قاؿ: ٤با انكسف القمر قاؿ رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ١بربيل َعلْيو السَّبلـ وكاف عنده: ))ما ىذا ؟، قاؿ: ىذه آية 

 ي عنده وأفضل العمل ؟، قاؿ: الصبلة وقراءة القرآف((.وعربة، قاؿ: فما ينبغ

 الباب الثاني عشر: في ذكر شيٍء مما يقال عند الخروج من المسجد

ففي اإلعتصاـ عن )ا١بامع الكايف( رفعو، أو معناه إُف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: 
ويؤخر اليسرى ويقوؿ: بسم اهلل ))يستحب ٤بن دخل ا٤بسجد أف يبدأ بإدخاؿ رجلو اليمُب 

والسبلـ على رسوؿ اهلل، اللهمَّ صل على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد واغفر ِف ذنويب وافتح ِف 
أبواب رٞبتك، فإذا خرج من ا٤بسجد أخرج رجلو اليسرى وَأّخر اليمُب وقاؿ: بسم اهلل 

 وافتح ِف والسبلـ على رسوؿ اهلل، اللهمَّ صل على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد واغفر ِف ذنويب
 أبواب فضلك((.

 الباب الثالث عشر: في ذكر شيٍء مما ورد عند دخول المنزل



يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من من حديث خولة بنت حكيم قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من مسلم نزؿ منزالً فيقوؿ حْب ينزؿ: أعوذ بكلمات اهلل 

ر ما خلق، ثبلثاً، إال أعيذ من شر منزلو حٌب يظعن منو((، وىذا وإف كاف التامَّة من ش
عاماً فهو ٰبسن عند دخوؿ ا٤بنزؿ وا٤بكاف أيضاً، وينبغي التسليم على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقراءة آية الكرسي والسبلـ على أىل البيت ففي مشس األخبار وىو من 

صاحب الشهاب وىو من أىل الديانة مرفوعاً عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  أحاديث الُقَضاعيْ 
وَسلَّم: ))سلم على أىل بيتك يزيد اهلل يف خّب بيتك(( واإلستئذاف بالسبلـ عند دخولو 
دار غّبه فإف أذف لو وإال رجع ففي أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو 

أنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم مّر مع جارية إُف أىلها  السَّبلـ مرفوعاً من حديث طويل
ليشفع ٥با ٤با خافتهم لبطائها يف حاجة، فوصل النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: 

))السبلـ عليكم((، فلم يردوا شيئاً، وكاف ال ينصرؼ حٌب يؤذف ثبلثاً؛ مث قاؿ: ))السبلـ 
فقاؿ: ))السبلـ عليكم((، فقالوا: وعليك السبلـ يا رسوؿ اهلل  عليكم(( فلم يردوا شيئاً،

ورٞبة اهلل، فقاؿ: ))ما منعكم أف تردوا عليَّ ؟!((، قالوا: أحببنا أف نستكثر من سبلمك، 
 وانتهى ا٢باؿ إُف عتق ا١بارية.

 الباب الرابع عشر: في ذكر شيٍء مما ورد عند أخذ المضجع للنوم

( من حديث الرباء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا أتيت ([18])يف )ِف
مضجعك فتوضأ وضوئك للصبلة مث اضطجع على شقك األٲبن وقل: اللهمَّ أسلمت 

أمري إليك، وأ١بأت ظهري إليك، رىبة منك ورغبة إليك، ال ملجأ  وجهي إليك وفوضتُ 
وال منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيئك الذي أرسلت، فإف مت 
مت على الفطرة، وجعلهن آخر ما يَقوؿ((، قاؿ الرباء: فقلت وأنا أستذكرىن، وقلت: 

 رسولك الذي أرسلت، قاؿ: ))ال ونبيئك الذي أرسلت((.

وفيو من حديث أنس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا ناـ وضع يده 
 اليمُب ٙبت خده األٲبن مث قاؿ: ))رّب قِب عذابك يـو تبعث عبادؾ((.
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وفيو من حديث ابن عمر مرفوعاً أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف يقوؿ إذا تبوأ 
هلل الذي كفآف وآوآف وسقآف، ا٢بمد هلل الذي َمنَّ عليَّ وأفضل،  مضجعو: ))ا٢بمد

والذي أعطآف فأجزؿ، وا٢بمد هلل على كل حاؿ، اللهمَّ رّب كل شيٍء ومالك كل شيٍء 
 وإلو كل شيء، أعوذ بك من النار((.

ف يقوؿ عند وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كا
مضجعو: ))اللهمَّ إٓف أعوذ بوجهك الكرٔف وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتو 
أف تكشف ا٤بغـر وا٤بأمث، اللهمَّ ال يُهـز جندؾ وال ٱُبلف وعدؾ وال ينفع ذا ا١بد منك 

 ا١بد، سبحانك وٕبمدؾ((.

اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو  ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث حذيفة قاؿ: كاف رسوؿ
وآلو وَسلَّم إذا آواى إُف فراشو قاؿ: ))اللهمَّ با٠بك أحٓب((، وإذا استيقظ قاؿ: ))ا٢بمد 

 هلل الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليو النشور((.

 وفيو من حديث حذيفة أيضاً مثلو بزيادة: ))اللهمَّ با٠بك أموت وأحيا((...إٍف.

قاؿ: جاء رجل من أسلم إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وفيو من حديث أيب ىريرة 
وَسلَّم فقاؿ لو: ))كيف أنت يا فبلف ؟((، فقاؿ: ٖبّب يا رسوؿ اهلل ما لقيت من عقرب 
أصابتِب البارحة! فقاؿ: ))أما إنك لو قلت حْب أمسيت: أعوذ بكلمات اهلل التامات من 

ُدعاء الصباح وا٤بساء إال أنو ٰبسن إستعمالو  شر ما خلق؛ َف يضرؾ((، وىذا وإف كاف يف
 يف البابْب وٮبا ٧ببله أيضاً، ويف ٧بل آخر من الكتاب زيادة ))شيٍء(( بعد ))يضرؾ((.

وفيو من حديث عبداهلل بن بُريدة عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
، قاؿ: أقوؿ كذا وكذا، قاؿ: ))فكيف ))كيف تقوؿ يا ٞبزة إذا آويت إُف فراشك؟((

تقوؿ أنت يا علي؟((، قاؿ: أقوؿ كذا وكذا، قاؿ: ))قل إذا آويت إُف فراشك: ا٢بمد هلل 
الذي من عليَّ ما أفضل، ا٢بمد هلل رّب العا٤بْب رّب كل شيٍء ومليكو أعوذ بك من 

 النار((.



لَّى اهلل َعَلْيو وآلو ويف مشس األخبار من حديث أسيد بن حصْب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صَ 
وَسلَّم: ))أال أدلك على شيٍء تفعلو إف أنت مت يف ليلتك دخلت ا١بنة وإف عشت 
عشت ٖبّب؟؛ إذا أنت ٭بت فاجعل يدؾ اليمُب ٙبت خدؾ األٲبن مث قل: اللهمَّ إٓف 

أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأ١بأت ظهري إليك 
ال ملجأ وال منجى منك إال إليك((...إٍف ما يف األماِف من حديث رىبة ورغبة إليك، 

الرباء بلفظو إال أنو ىنا بلفظ: ))ورسولك الذي أرسلت((، وىناؾ ))بنبيئك(( رواه من  
 كتاب )الذكر(.

وفيو من حديث أيب قرصافة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من آوى 
، ورّب الَبلد ا٢براـ، ورّب الركن إُف فراشو مث قرأ  سورة تبارؾ، مث قاؿ: اللهمَّ رّب ا٢بل وا٢بـر

وا٤بقاـ، ورّب ا٤بشعر ا٢براـ، وٕبق كل آية أنزلتها يف شهر رمضاف بلغ روح ٧بمد مِب ٙبيًة 
وسبلماً، أربع مرات، وكل اهلل بو ا٤بلكْب حٌب يأتيا ٧بمداً َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 

ف لو ذلك، فيقوؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: وعلى فبلف بن فبلف مِب السبلـ ورٞبة فيقوال
 اهلل وبركاتو((.

 الباب الخامس عشر: في ذكر شيٍء مما ورد عند االستيقاظ للتهجد من الليل

 يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ابن عباس يرفعو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل
َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا قاـ من الليل يتهّجد قاؿ: ))اللهمَّ لك ا٢بمد نور السموات واألرض 
ومن فيهنَّ، ولك ا٢بمد أنت قياـ السماوات واألرض ومن فيهنَّ، ولك ا٢بمد أنت ملك 
السموات واألرض ومن فيهنَّ، ولك ا٢بمد أنت ا٢بق وقولك ا٢بق ولقاؾ حق وا١بنة حق 

اعة حق و٧بمد َعلْيو السَّبلـ حق والنبيئوف حق، اللهمَّ لك أسلمت، وبك والنار حق والس
آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنيب، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر ِف ما 
 قّدمت وما أّخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت ا٤بقّدـ وأنت ا٤بؤّخر ال إلو إال أنت((.



لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ذات ليلة وفيو من حديث حذيفة أنو صلى مع رسوؿ اهلل صَ 
فسمعو حْب كرب قاؿ: ))اهلل أكرب ذو ا١بربوت وا٤بلكوت والكربياء والعظمة(( _ إُف أخر 

 حديث ابن عباس.

وفيو ويف مشس األخبار واللفظ )لش( من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
ليل على فراشو فقاؿ: سبحاف اهلل، وا٢بمد هلل، وال إلو َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من تعار من ال

إال اهلل، واهلل أكرب، اللهمَّ اغفر ِف، إال غفر اهلل لو، فإف قاـ فتوضأ وصلى ركعتْب ودعا اهلل 
 عّز وجل، استجاب اهلل تعاُف لو((.

َعَلْيو وآلو ويف األماِف من حديث ابن عباس قاؿ: إف أباه بعثو إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
وَسلَّم يف حاجة فوجدتو جالساً مع أصحابو يف ا٤بسجد فلم أستطع أف أكلمو، فلما صلى 

الصبلة فقاـ يركع  وبات الناس مث صلى ([19])ا٤بغرب قاـ يركع حٌب..................
حٌب انصرؼ من بقي يف ا٤بسجد فانصرؼ إُف منزلو فتبعتو فلما ٠بع ِحسي قاؿ: ))من 
ىذا ؟(( والتفت إِفَّ فقلت: ابن عباس، فقاؿ: ))ابن عم رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

مرحباً بابن عم وَسلَّم ؟((، فقلت: ابن عم رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، فقاؿ: 
رسوؿ اهلل؛ ما جاء بك ؟، فقلت: بعثِب أيب بكذا وكذا، فقاؿ: ))الساعة جئت؟(( قلت: 
ال، فقاؿ: ))إذا َف تنصرؼ إُف ساعتك ىذه فلست منصرفاً((، فدخل منزلو ودخلت معو 

فقلت: ألنظرف صلوة رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فناـ حٌب ٠بعت غطيطو، مث 
تيقظ فرمى ببصره إُف السماء وتلى ىذه اآلية الٍب يف سورة آؿ عمراف: }ِإفَّ يف َخْلِق اس

[، اآليات ا٣بمس حٌب انتهى إُف: }إِنََّك اَل ُٚبِْلُف 190السََّمَواِت َواأْلَْرِض{ ]آؿ عمراف:
]آؿ عمراف[، مث قاؿ: ))اللهمَّ اجعل يف ٠بعي نوراً، ويف بصري نوراً، ومن  {(194)اْلِميَعادَ 

ٙبٍب نوراً، واجعل ِف عندؾ نوراً((، وإُف جانبو ٧بصب براـ مطبُق وعليو سواؾ فاسًب، مث 
توضأ، مث ركع ركعتْب وعاد، مث ناـ حٌب ٠بعت غطيطو، مث استيقظ فتبل اآليات، مث دعا 

وضأ، مث ركع ركعتْب، مث ناـ حٌب ٠بعت غطيطو، مث استيقظ فتبل بالدعوات، مث اسًب، مث ت
اآليات، مث دعا بالدعوات، مث اسًب، مث توضأ، مث صلى صبلة عرفت أنو يوتر فيها فجئت 
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إُف ركنو األيسر فأخذ بإصبعو أذٓف فأقامِب حٌب أدارٓف إُف ركنو األٲبن، مث ركع ركعٍب 
 ( كلو. ٛبت س[.15اِف ا٤برشد باهلل نقل الباب )الفجر، مث خرج إُف الصبلة إنتهى ]من أم

 الباب السادس عشر: في ذكر شيٍء مما ورد في الصباح والمساء

وقد ٤بح إليو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كما يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث 
أقعد مع قـو يذكروف اهلل تعاُف أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ألف 

من صبلة الغداة حٌب تطلع الشمس أحّب إِف من أف أعتق أربعة من ولد إ٠باعيل، وألف 
أقعد مع قـو يذكروف اهلل تعاُف من بعد صبل ة العصر إُف أف تغرب الشمس أحّب إِفَّ من 

: )فصل( يف أف أعتق أربعة((، قاؿ بعض شراح )عدة ا٢بصن ا٢بصْب( مقرراً لكبلـ الشراح
أذكار الصباح وا٤بساء وٮبا طرفا النهار ما بْب الصبح وطلوع الشمس وما بْب العصر 

َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة (41)وغروب الشمس، قاؿ تعاُف: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ِذْكرًا َكِثّبًا
ْمِد َربَّْك بِاْلَعِشيّْ ]األحزاب[، وقاؿ تعاُف: }َوَسبّْْح ِٕبَ  {(42)َوَأِصيبًل 

ْبَكارِ  [، 205]غافر[، }َوُدوَف ا١بَْْهِر ِمَن اْلَقْوِؿ بِاْلُغُدوّْ َواآْلَصاِؿ{ ]األعراؼ: {(55)َواإْلِ
[، وذكر معُب ذلك 130}َوَسبّْْح ِٕبَْمِد َربَّْك قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَػْبَل ُغُرؤَِّا{ ]طو:

ألذكار ا٤بروية عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من قاؿ كذا حْب ا١بوىري؛ فيكوف ا٤براد من ا
 يصبح وحْب ٲبسي، فهما ىذاف الوقتاف.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ أبو بكر: يا رسوؿ اهلل 
موات أُؤمرٓف بكلمات أقو٥بن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قاؿ: ))قل: اللهمَّ فاطر الس

واألرض عاَف الغيب والشهادة رّب كل شيٍء ومالكو، أشهد أف ال إلو إال أنت أعوذ بك 
من شر نفسي ومن شر الشيطاف وشركو، قْلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 

 مضجعك((.

وفيو من حديث أيب ىريرة مرفوعاً: ))من قاؿ حْب يصبح وحْب ٲبسي: سبحاف اهلل 
يـو القيامة بأفضل ما جاء بو أحد إال أحٌد قاؿ مثل ما قاؿ أو وٕبمده، مائة مرة، جاء 

 زاد((.



وفيو من حديث أيب أمامة الباىلي قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ إذا 
أصبح أو أمسى دعا ّٔذه الدعوات: ))اللهمَّ أنت أحق من ذُِكَر وأحق من ُعِبَد وانصر من 

ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت ا٤بلك ال شريك لك، ابتغى وأرأؼ من 
والفرد ال يهلك، كل شيء ىالك إال وجهك، لن تطاع إال بإذنك، ولن تعصى إال 

وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدْف حفيظ حلت دوف الثغور ، ([20])بعلمك، تطع فتشكره
وأخذت بالنواصي وكتبت اآلثار، ونسخت اآلجاؿ، القلوب لك مغضية والسر عندؾ 

عبلنية، ا٢ببلؿ ما أحللت وا٢براـ ما حرمت، والدين ما شرعت واألمر ما قضيت، ا٣بلق 
لذي أشرقت لو خلقك والعبد عبدؾ، وأنت اهلل الرؤوؼ الرحيم أسألك بنور وجهك ا

السموات واألرض وبكل حق ىو لك وٕبق السائلْب عليك أف تقيلِب يف ىذه الغداة أو يف 
 ىذه العشية، وأف ٘بّبٓف من النار بقدرتك((.

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ حْب 
 إلو إال أنت أنت ريب وأنا عبدؾ آمنت بك ٨بلصاً يصبح ثبلث مرات: اللهمَّ لك ا٢بمد ال

لك ديِب، أصبحت على عهدؾ ووعدؾ ما استطعت، أتوب إليك من سيئ عملي 
وأستغفرؾ لذنويب الٍب ال يغفرىا إال أنت، فإف مات يف يومو ذلك دخل ا١بنة، وإف قاؿ 

 - ما تقدـ ... إٍف-حْب ٲبسي ثبلث مرات: اللهمَّ لك ا٢بمد ال إلو إال أنت أنت ريب 
فمات يف تلك الليلة دخل ا١بنة((، قاؿ: مث كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 

ٰبلف ما ال ٰبلف على غّبه، ويقوؿ: ))واهلل ما قا٥با عبد حْب يصبح ثبلث مرات فيموت 
إال  يف ذلك اليـو إال دخل ا١بنَّة، وإف قا٥با حْب ٲبسي ثبلث مرات فمات يف تلك الليلة

 دخل ا١بنَّة((.

من حديث عبداهلل بن ىبّبة ولو شاىد  -صلوات اهلل عليو-وفيو رواية عن موسى كليم اهلل 
آخر من طريق قررىا عبداهلل بن سبلـ وغّب بعيد أف يكونا مرفوعْب قاؿ: ))إف موسى النيب 

هلل، وأعوذ َصلَّى اهلل عليو وَسلَّم كاف إذا أصبح قاؿ: أصبحنا وأصبح ا٤بلك هلل، وا٢بمد
بالذي ٲبسك السماء أف تقع على األرض إال بإذنو من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر 
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الشيطاف وشركو، وإذا أمسى فمثل ذلك، فلم يكن يضره شيطاف وال إنس وال سحر وال 
سم وال شيء كريو((، مث ذكر قصة فرعوف وساقيو وأمره لو أف يسقيو السم فسقاه فلم 

فقاؿ الساقي قد فعلت ولكن حيل بيِب وبينو وليس يف أيدي العباد يضره فبلَمُو فرعوف، 
 شيء((.

ويف مشس األخبار من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))لو أف أحدىم قاؿ حْب ٲبسي ثبلث مرات: أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما 

 خلق، مث لسعتو عقرب َف تضره((.

وفيو من حديث أيب أيػُّوب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ حْب 
يصبح: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت وىو على كل 
شيٍء قدير، عشر مرات، كتب اهلل لو بكل و احدة قا٥با عشر حسنات وحط عنو ّٔا 

عو اهلل ّٔا عشر درجات، وكاف كمن أعتق عشر رقاب، وكن لو مسلحة عشر سيئات، ورف
من أوؿ النهار إُف آخره وَف يعمل يومئٍذ عمبلً يقهرىنَّ، فإف قا٥با حْب ٲبسي فمثل 

ذلك((، وقد ورد ىذا مقيداً بعقيب الصبلة وعند دخوؿ السوؽ ومطلقاً كما سيأيت، وقد 
 ى التعدد واالختبلؼ وإف اٙبد لفظو.اختلف قدر ثوابو باختبلؼ ٧باّلو فيحمل عل

وفيو من حديث ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف قولو تعاُف: 
[: ))إهنا ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، وسبحاف 63}َلُو َمَقالِيُد السََّمَواِت َواأْلَْرِض{ ]الزمر:

ال قوة إال باهلل األوؿ اآلخر الظاىر الباطن بيده ا٣بّب اهلل وٕبمده، وأستغفر اهلل، وال حوؿ و 
ٰبيي وٲبيت وىو على كل شيٍء قدير، من قا٥با عشر مرات حْب يصبح أو حْب ٲبسي 

أعطي ّٔا ست خصاؿ أوؿ خصلة: ٰبرس من إبليس وجنوده، والثانية: يكوف لو قنطار يف 
يُزوجو اهلل من ا٢بور العْب، و٣بامسة: ا١بنَّة، والثالثة: يرفع لو درجة يف ا١بنَّة، والرابعة: 

ٙبضرىا اثِب عشر ملكاً، والسادسة: لو أجر من قرأ القرآف والتوارت واإل٪بيل، ولو أيضاً 
أجر من حج واعتمر حجَّة متقبلة وعمرة متقبلة، فإف مات يف يومو أو ليلتو طُبع لو طابع 

 الَشهادة((.



رؤية الهالل، وخصوص رؤية ىالل الباب السابع عشر: في ذكر شيٍء مما ورد عند 
 رمضان واإلفطار

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث عبيد الزرقي عن أبيو وكاف من أصحاب 
الشجرة قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا رأى ا٥ببلؿ قاؿ: ))اللهمَّ أىلو 

 اهلل عز وجل((. علينا باألمن واإلٲباف والسبلمة، ربّنا ورّبك

وفيو من حديث طلحة بن عبيداهلل أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف إذا رأى ا٥ببلؿ 
 قاؿ: ))اللهمَّ أىلَّو علينا باليمن واإلٲباف والسبلمة واإلسبلـ، ربّنا ورّبك اهلل(( وىو يف غّبه.

 والتوفيق ٤با ٙبب وترضى((. -ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( بزيادة بعد: ))اإلسبلـ(( 

وفيو من حديث أنس بن مالك قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ إذا 
دخل رجب: ))اللهمَّ بارؾ لنا يف رجب وشعباف وبلغنا رمضاف((، وٰبسن ىذا يف كل شهر 

 بعد دعاء ا٥ببلؿ.

فاً: كاف إذا رأى ا٥ببلؿ قاؿ: )اللهمَّ ويف مشس األخبار من حديث علي َعلْيو السَّبلـ موقو 
 إٓف أسألك خّب ىذا الشهر فتحو ونصره ونوره ورزقو، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده(.

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث عبدالرٞبن السلمي عن علي َعلْيو السَّبلـ 
رمضاف يقوؿ: )اللهمَّ رّب موقوفاً قاؿ: ٠بعت علياً َعلْيو السَّبلـ وقد نظر إُف ىبلؿ شهر 

شهر رمضاف الذي أنزلت فيو القرآف وفرضت فيو الصياـ حٌب ينقضي وفضلتو على ما 
سواه من اللياِف واألياـ أدخلو علينا بسبلـ وإسبلـ وإٲباف وصحة يف ا١بسم وفراٍغ من 
الشغل أعنا فيو على الصبلة والصياـ وتبلوة القرآف حٌب ينقضي عنا وقد غفرت لنا 

 يت عنا(، ومثلو يف )األحكاـ(.ورض

 الباب الثامن عشر: في ذكر شيٍء مما ورد عند اإلفطار

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم: ))إذا قرب إُف أحدكم طعاـ وىو صائم فليقل: بسم اهلل، وا٢بمد هلل، اللهمَّ لك 

 على رزقك أفطرت، سبحانك وٕبمدؾ تقبلو مِب إنك أنت السميع العليم((.صمت و 



وفيو من حديث بقيو ابن الوليد عن ا٢برث قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))إف لكل صائم دعوة فإذا ىو أراد أف يفطر قاؿ عند أوؿ لقمة: يا واسع ا٤بغفرة اغفر 

 ِف((.

فوعاً: كاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أفطر قاؿ: ))اللهمَّ لك صمنا ويف اإلعتصاـ مر 
وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منَّا((، ومثلو يف مشس األخبار وىو من حديث حديث علي 

َعلْيو السَّبلـ بزيادة: )ذىب الظمأ وامتؤلت العروؽ وبقي األجر إف شاء اهلل تعاُف(، وىو 
 ماـ ا٤برشد باهلل )ع( إنتهى.يف ٝبيعو يف أماِف اإل

 الباب التاسع عشر:

 في ذكر شيٍء مما ورد عند السفر ودخول محلَّة وما يتصل بذلك

، ويلحق  وينبغي ٩بن أراد السفر بتقدٔف اإلستخارة واألسفار ثبلثة: واجب، ومباح، و٧بـر
، وأشرؼ األسفار وأقرّٔا سفر ا١بهاد، وا٥ب جرة، ورد ا٤بندوب بالواجب، وا٤بكروه باحملـر

ا٤بظاَف، وا٢بج، مث طلب العلم، مث التكسب من ا٢ببلؿ، مث زيارة قرب النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم وأىل البيت، والفضبلء، وا٤بشائخ، واإلخواف، وما يتصل بكل وال ينبغي ٤بن 

 أخذ يف سفر أف ٱبليو عن ٙبرير النية ٗبا يطابقو فإ٭با األعماؿ بالنيات.

ا٤بباح فكالتنػزه، وطلب الراحة، وال ينبغي أف يكوف ذلك خالياً من نية خّب فإنو يلحق وأما 
 با٤بندوب.

وأما السفر احملـر وا٤بكروه فما تعلق ٗبعصية، نعوذ باهلل من ذلك، أو مكروه وال ينبغي لعاقل 
أف ٱبوض يف شيٍء من ذلك، و سنذكر ما يتعلق بأنواع السفر ٝبلة وما ٲبكن ٚبصيصو 

وع ٚبصيص إال سفر ا٢بج فسنذكر منو يسّباً من مظانو ورٗبا نعتمد شيئاً من )منسك بن
العبلمة ابن ّٔراف، رضي اهلل عنو( فهو اإلماـ يف اآلثار، ونَبؾ الكثّب إعتماداً منا على ما 
قدحرره العلماء والفضبلء من ا٤بناسك ا٤بوجودة يف أيدي الناس، وينبغي أف يكوف السفر 

وبدفع الطّبة ففي ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث صخر بن وداعة وعدد كثّب من بكرة وبرفيق 
الصحابة مرفوعاً: ))اللهمَّ بارؾ ألمٍب يف بكورىا((، وكاف إذا بعثاً جيشاً أو سرية بعث أوؿ 



النهار، ويف بعض طرقو بزيادة ))يـو ٟبيسها(( وىو يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من 
)صحيفة علي بن موسى َعلْيو السَّبلـ( بزيادة ))ويـو  حديث سهل الساعدي، وىو يف

سبتها((، ىذا معناه، وفيها كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يسافر يـو اإلثنْب 
 وا٣بميس، ويقوؿ: ))فيهما ترفع األعماؿ، وفيهما تعقد األلوية((.

َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إلتمسوا  وفيو أيضاً من حديث رافع بن خديج وغّبه قاؿ َصلَّى اهلل
 الرفيق قبل الطريق((.

وفيو من حديث عبداهلل بن ٞبزة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من 
ردتو الطّبة من حاجة فقد أشرؾ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل ما كفارة ذلك ؟!، قاؿ: ))أف 

 وال طّب إال طّبؾ، وال إلو غّبؾ((. يقوؿ أحدكم: اللهمَّ ال خّب إال خّبؾ،

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أنس مرفوعاً قاؿ: َف يرد رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم سفراً قط إال قاؿ حْب ينهض من جلوسو: ))اللهمَّ بك انتشرت وإليك 

اكفِب ما أٮبِب وما َف أىم توجهت وبك إعتصمت، اللهمَّ أنت ثقٍب وأنت رجائي، اللهمَّ 
بو وما أنت أعلم بو مِب، اللهمَّ زودٓف التقوى واغفر ِف ذنويب ووجهِب للخّبة أينما 

توجهت((، مث خرج رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، وينبغي أف يضاؼ إُف ىذا 
لَّى اهلل َعَلْيو وآلو الباب ما تقدـ يف باب ما يقاؿ عند ا٣بروج من ا٤بنػزؿ ٝبلتو من قولو صَ 

وَسلَّم: ))اللهمَّ إٓف أعوذ بك أف أِضل أو ُأَضل(...إٍف، وأف يستعيذ باهلل من الشيطاف 
 الرجيم.

ويف مشس األخبار من حديث أنس مرفوعاً قاؿ: ))من قاؿ: أستعيذ باهلل من الشيطاف 
ريبة اإلبل((، الرجيم يف اليـو عشر مرات وكل بو ملكاً يذود عنو الشياطْب كما يذاد غ

 ويكوف للحاضر و ا٤بسافر.

 )فصل( في توديع المسافر



يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم إذا بعث جيشاً من ا٤بسلمْب قاؿ: ))إنطلقوا ببسم اهلل ويف سبيل اهلل وعلى مّلة 

 اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، مث يوصيهم بعهده ا٤بشهور... إٍف. رسوؿ اهلل َصلَّى

وفيو من حديث قزعة قاؿ ِف ابن عمر: أال أودعك كما ودعِب رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
 وآلو وَسلَّم ؟!: ))أستودع اهلل دينك وأمانتك وخواُت عملك((.

سهل إال ما جعلتو سهبلً وا٢بزف ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث أنس مرفوعاً: ))اللهمَّ ال 
 إف شئت جعلتو سهبًل((.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ابن عباس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أراد أف ٱبرج يف سفره قاؿ: ))اللهمَّ أنت الصاحب يف السفر وا٣بليفة 

الفتنة يف السفر والكآبة يف ا٤بنقلب، اللهمَّ اقبض لنا  يف األىل، اللهمَّ إٓف أعوذ بك من
األرض وىوف علينا السفر((، وإذا أراد الرجوع قاؿ: ))آيبوف تائبوف عابدوف حامدوف((، 
فإذا دخل إُف أىلو قاؿ: ))أْوباً لربنا توبا ال تغادر علينا حوباً((، وإذا أصاب ا٤بسافر َحرّّ 

، اللهمَّ أجرٓف من حر جهنم((، وإذا أصابو  فليقل: ))ال إلو إال اهلل ما أشد حر ىذا اليـو
، اللهمَّ أجرٓف من برد زمهرير جهنم،  برد فليقل: ))ال إلو إال اهلل ما أشد برد ىذا اليـو
فيقوؿ اهلل تعاُف يف الطرفْب: إف عبداً من عبيدي إستجارٓف من حرؾ أو بردؾ خطاباً 

األخبار ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة وىو مرفوع ١بهنم أشهدؾ أٓف قد أجرتو(( رواه يف مشس 
 فيهما.

ويف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( يرفعو إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو كاف إذا 
أراد السفر قاؿ عند وضع رجلو يف الغرز: ))بسم اهلل، اللهمَّ أنت الصاحب يف السفر 

وىوف علينا السفر، اللهمَّ إٓف أعوذ بك من وعثاِء وا٣بليفة يف األىل، اللهمَّ أطِو لنا األرض 
 السفر وكآبة ا٤بنقلب وسوء ا٤بنظر يف األىل وا٤باؿ((. إنتهى.

 )فصل( فإن أراد سفر الهجرة



خصو بدعوة نبوية وىي ما رواه يف ا٤بقاصد ا٢بسنة: ))اللهمَّ أخرجتِب من أحب البقاع إِف 
ة((، قالو عند خروجو من مكة وىو من فأسكِب أحب البقاع إليك فأسكنو اهلل ا٤بدين

 حديث أيب ىريرة.

 وفيو: ))اللهمَّ ِخْر ِف واْخََب ِف((، من حديث أيب بكر مرفوعاً.

 )فصل( فإن أراد الحج

خصو ٗبا روي عن علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: ))من السنة إذا أراد الرجل أف يسافر صلى يف 
اؿ: فإذا توجَّهت فقل: بسم اهلل ويف سبيل اهلل بيتو ركعتْب قبل أف ٱبرج، وإذا قدـ صلى، ق

وما شاء اهلل وال قوة إال باهلل على ما أستقبل يف سفري((، ىذا رواه يف تتمة األنوار عن 
 )ا١بامع الكايف( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ وظاىره العمـو يف ٝبيع األسفار.

يو ويصلي على رسوؿ اهلل َصلَّى قاؿ ابن ّٔراف يف منسكو: يقوؿ ا٣بارج للسفر بعد أف ينو 
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، فإذا أراد ا٢بج فيقوؿ: اللهمَّ إٓف أريد ا٢بج عن كذا وكذا فيسره ِف 
وتقبلو مِب واخلفِب يف أىلي وأوالدي وماِف ورّدٓف اللهمَّ سا٤باً بعد بلوغ آماِف بقدرتك 

ده ٰبسن يف ٝبيع األسفار، إنك على كل شيٍء قدير، وال ٱبفى عليك أف ذلك وما بع
وإ٭با استحسناه لصحة تعلقو بسائر األسفار، وأما خصوص ا٢بج باعتماد ا٤بناسك يكفي  
كما أشرنا إُف ذلك، مث يقوؿ ٤بن يودعو من أىلو وغّبىم: أستودعك اهلل الذي ال تضيع 

قوة إال  ودائعو، فإذا خرج من منػزلو قاؿ: بسم اهلل وباهلل وتوكلت على اهلل وال حوؿ وال
باهلل، فإذا خرج من باب بلِده قاؿ: بسم اهلل الرٞبن الرحيم، اللهمَّ بك أمنت وعليك 

توكلت وإليك توجهت وبك اعتصمت أنت ثقٍب وأنت رجائي، اللهمَّ اكفِب ما أٮبِب وما 
َف أىم بو وما أنت أعلم بو مِب، عز جارؾ وجل ثناؤؾ وتقدست أ٠باؤؾ وال إلو غّبؾ، 

لصاحب يف السفر وا٣بليفة يف األىل، فإذا ركب راحلتو قاؿ: بسم اهلل الرٞبن اللهمَّ أنت ا
َوِإنَّا (13)الرحيم، ا٢بمد هلل رّب العا٤بْب، }ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِنْبَ 

َقِلُبوفَ  ]الزخرؼ[، مث ٰبمد اهلل تعاُف ثبلثاً،ويكربه ثبلثاً، ويقوؿ:  {(14)ِإَُف َربػَّْنا َلُمنػْ
سبحانك اللهمَّ وٕبمدؾ، ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك عملت سوءاً وظلمت 



نفسي فاغفر ِف فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت، اللهمَّ إنا نسألك يف سفرنا ىذا الرب 
السفر وكآبة ا٤بنظر وسوء ا٤بنقلب يف  والتقوى ومن العمل ما ترضى، ونعوذ بك من وعثاء

ا٤باؿ واألىل والولد، وإذا على نشراً كرب، وإذا ىبط وأدْف ىّلل، وإذا خاؼ من شيٍء قرأ 
سورة قريش فهي أماف من كل خوؼ بإذف اهلل تعاُف، وإذا أمسى بأرض قاؿ: يا أرض ربّنا 

عليك، ومن شر أسد ورّبك اهلل تعاُف؛ أعوذ باهلل من شرؾ وشر ما فيك وشر ما يدب 
وأسود وحية وعقرب، ومن ساكن البلد ووالد وما ولد، أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر 

ما خلق، فإذا ركب البحر قاؿ عند ركوبو: }ِبْسِم اللَِّو ٦َبْرَاَىا َوُمْرَساَىا ِإفَّ َريبّْ َلَغُفوٌر 
يًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ]ىود[، }َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه  {(41)َرِحيمٌ  َواأْلَْرُض ٝبَِ

ا يُْشرُِكوفَ  ]الزمر[، وإذا رأى بلداً  {(67)َوالسَّماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَُف َعمَّ
يريدىا قاؿ: اللهمَّ رّب السموات السبع وما أظللن، ورّب األرضْب السبع وما أقللن، ورّب 

وما أضللن، ورّب الرياح وما ذرين أسألك خّب ىذه البلدة وخّب ما فيها، وأعوذ الشياطْب 
بك من شرىا وشر أىلها وشر ما فيها، ويقوؿ: اللهمَّ ارزقنا حباىا وجنبنا وباىا وحببنا إُف 
أىلها وحبب صا٢بي أىلها إلينا، فإذا أراد النػزوؿ فيلقل عند نػزولو منزالً ما رواه ]يف[ أماِف 

أيب طالب)ع( من حديث خولة بنت حكيم، وقد سبق، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  اإلماـ
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من مسلم نػزؿ منػزاًل فيقوؿ حْب ينػزؿ: أعوذ بكلمات اهلل 
التامات من شر ما خلق، ثبلثاً، إال أعيذ من شر منػزلو حٌب يظعن عنو((، وإذا أراد حسن 

 ليقرأ سورة الكافرين واإلخبلص وا٤بعوذتْب ألحاديث وردت يف ذلك.حاؿ و٭ُبو ماؿ ف

وإذا وصل إُف ا٤بيقات و٤با كاف ما وراء ىذا مواضع ٨بصوصة ليس لعمـو السفر دخل فيها 
تركناه، وال ٱبفى أف ٝبيع ما ذكره ابن ّٔراف ال ٱبلو وجدانو يف السنة النبوية ورٗبا نتصدى 

ماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي بن ربيعة قاؿ: لتخرٯبو إف شاء اهلل تعاُف. أ
شهدت علياً َعلْيو السَّبلـ وقد أتى بدابة سّب يركبها، فلما وضع رجلو يف الركاب قاؿ: 

}ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا )بسم اهلل، فلما استوى على ظهرىا قاؿ: ا٢بمد هلل، مث قاؿ:
َقِلُبوفَ (13)َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِنْبَ  مث قاؿ: ا٢بمد هلل، ثبلث  ]الزخرؼ[، {(14)َوإِنَّا ِإَُف َربػَّْنا َلُمنػْ



مرات، اهلل أكرب، ثبلث مرات، مث قاؿ: رّب إٓف ظلمت نفسي فاغفر ِف فإنو ال يغفر 
الذنوب إال أنت، مث ضحك فقلت: يا أمّب ا٤بؤمنْب من أي شيٍء ضحكت ؟!، قاؿ: 

ْيو وآلو وَسلَّم يفعل مثل ما فعلت، مث ضحك فقلت: يا رسوؿ اهلل رأيت النيب َصلَّى اهلل َعلَ 
من أي شيٍء تضحك ؟!، فقاؿ: ))إف رّبك، عز وجل، يعجبو من عبده إذا قاؿ: اغفر ِف 
ذنويب إنو اليغفر الذنوب إال أنت، فيقوؿ تعاُف: عِلم أنو ال يغفر الذنوب غّبي((، وىو 

لْيو السَّبلـ رأيت النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم... مرفوع كما ترى من قوؿ أمّب ا٤بؤمنْب عَ 
 إٍف.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب موسى قاؿ: كنا مع النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم يف سفر فرقينا عقبة أو ثنيَّة، قاؿ: فكاف الرجل منا إذا عبلىا قاؿ: ال إلو إال 

أكرب، فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إنكم لن تنادوف أصم وال غائباً(( مث اهلل، واهلل 
قاؿ أبو موسى: ويا عبداهلل أال أعلمك كلمة من كنوز ا١بنة ؟!، فقلت: بلى، قاؿ: ال 

 حوؿ وال قوة إال باهلل.

 الباب العشرون: في ذكر شيٍء مما ورد في الجهاد

من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )دعا رسوؿ اهلل يـو  ففي أماِف اإلماـ أيب طالب)ع(
األحزاب: ))اللهمَّ منػزؿ الكتاب، ومنشيء السحاب، سريع ا٢بساب، اللهمَّ اىـز األحزاب 

٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع(، اإلعتصاـ،  (،[21]) وزلز٥بم((، زاد يف ٚبريج البحر البن ّٔراف
 )د(: ))وانصرنا عليهم((.

ويف مشس األخبار من حديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يـو 
فقولوا: اللهمَّ حنْب: ))ال ٛبّنوا لقاء العدو فإنكم التدورف مب تبتلوف منهم فإذا لقيتموىم 

أنت ربّنا ورّّٔم وقلؤّم بيدؾ، وإ٭با تقلبهم أنت، والزموا األرض، فإذا غشوكم فثوروا عليهم 
 وكربوا((.

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث ابن عباس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
، وانصر  ، وامكر ِف وال وآلو وَسلَّم يدعوا فيقوؿ: ))رّب أعِب وال تعن عليَّ ٓف وال تنصر عليَّ
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، اللهمَّ اجعلِب لك  ، واىدٓف ويسر ا٥بدى ِف، وانصرٓف على من بغى عليَّ ٛبكر عليَّ
أو لك مطواعاً، ولك راىباً، وإليك ٨ببتاً، ولك أواىاً منيباً، اللهمَّ  -شكاراً، ولك ذكاراً 

((، وقد تقدـ وىو تقبل توبٍب، واغسل حوبٍب، وثبت حجٍب، وأجب دعويت، وسدد لسآف
 مستقيم يف البابْب للمناسبة.

ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث أيب سعيد قاؿ: قلنا يـو ا٣بندؽ: يا رسوؿ اهلل ىل من 
شيٍء نقوؿ بو قد بلغت القلوب ا٢بناجر ؟!، قاؿ: ))نعم؛ اللهمَّ اسَب عوراتنا، وأمن 

 روعاتنا((.

اسَب عوريت، وأقلِب َعثريت، وأمّْن َروعٍب،  وفيو من طريق ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ: ))اللهمَّ 
، وأرٓف فيو ثاري((.  وانصرٓف على من بغى عليَّ

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أيب بردة أف أباه حدثو أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم كاف إذا خاؼ قوماً قاؿ: ))اللهمَّ إنا ٪بعلك يف ٫بورىم، ونعوذ بك من 

 شرورىم((.

وفيو من حديث عاصم ابن ضمرة قاؿ: ٠بعت علياً َعلْيو السَّبلـ يدعوا يف خطبتو: )اللهمَّ 
إليك رفعت األبصار، وبسطت األيدي، وأفضت القلوُب، وُدِعْيَت باأللسنة وُٙبُوِْكَم إليك 

غيبة نبيئنا يف األعماؿ، اللهمَّ افتح بيننا وبْب قومنا با٢بق وأنت خّب الفاٙبْب، أشكوا إليك 
وقلة عددنا وكثرة عدونا، اللهمَّ أعنا على ذلك بفتح تعجلو ونصر تقربو وسلطاف حق 

 تظهره(.

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف من حديث أنس: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا 
إذا فُِتَح غزا قاؿ: ))اللهمَّ أنت عضدي ونصري، وبك أجوؿ، بك أصوؿ، وبك أقاتل((، ف

اإلعتصاـ، ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع(، مشس  ([22])٥بم أو دخلوا فليكربوا قالو فيو
، وقاؿ:   -يعِب خيرب  -األخبار من حديث أنس فلما دخل القرية  ))اهلل أكرب خربت كربَّ

خيرب إذا نػزلنا بساحة قـو فساء صباح ا٤بنَذرين((، قا٥با ثبلثاً، وعلى ا١بملة فعند لقاء العدد 
 وجرد السبلح من أفضل ساعة يقبل فيها الدعاء فيدعوا ا٤برء ٗبا أحب.
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 قاؿ يف ٚبريج البحر البن ّٔراف ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( و أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل
)ع( وغّبٮبا: ))ساعتاف تفتح فيهما أبواب السماء، وقل داع يرد عليو دعوتو: عند البدء 

 للصبلة والصف يف سبيل اهلل((.

ومنو ما رواه اإلماـ أبو العباس ا٢بسِب َعلْيو السَّبلـ يف )ا٤بصابيح( بسنده إُف عبداهلل بن 
يعِب يـو  -قاؿ: صّبحتنا ا٣بيل  ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ عن علي بن ا٢بسْب َعلْيو السَّبلـ

يف كرببلء فدعا ا٢بسْب بن علي َعلْيو السَّبلـ بفرس رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو  -ا١بمعة 
وآلو وَسلَّم ا٤بر٘بز فركبو مث رفع يده فقاؿ: اللهمَّ أنت ثقٍب يف كل كرب، ورجائي يف كل 

بو الفؤاد وتقل فيو ا٢بيلة شدة، وأنت ِف يف كل أمر نػزؿ يب ثقة وعدة كم ىم يضعف 
وٱبذؿ فيو الصديق ويشمت فيو العدو فأنػزلتو بك وشكوتو إليك رغبة فيك إليك عمن 

سواؾ ففرجتو وكشفتو، أنت وِف كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة يا أرحم 
ي الراٞبْب، مث عبأ أصحابو... إٍف، مث قاؿ عند أف أ١باؤه عن شريعة الفرات وقد كاد يلق

بنفسو على ا٤باء عطشاً فرماه حصْب بن ٛبيم بسهم أصاب فمو الشريف فجعل يلقي الدـ 
ويوميء بو إُف السماء وذلك غّب دـ مولوده الذي كاف يلقيو إُف السماء عند أف ذبح 
 بسهم فقاؿ: اللهمَّ احصهم عدداً، واقتلهم بدداً، وال تذر على األرض منهم أحداً .

علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: وذلك عند بروزه وخفق الراية على رأسو وفيو بسنده إُف زيد بن 
فقاؿ: اللهمَّ لك خرجت، وإياؾ أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوؾ نصبت، فانتصر 

لنفسك ودينك، وكتابك ونبيئك وأىل بيت نبيئك وألوليائك ا٤بؤمنْب، اللهمَّ ىذا ا١بهد 
ة والتوسل ّٔا فقد روى أبو العباس أيضاً مِب وأنت ا٤بستعاف، نعم؛ وال بأس بالسرور بالطاع

إُف زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ أنو قاؿ عند خفق الراية: ا٢بمد هلل الذي أكمل ِف ديِب؛ واهلل 
ما يسرٓف إف لقيت ٧بمداً َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وَف آمر يف أمتو ٗبعروؼ وَف أهنهم عن 

 منكر... إٍف كبلمو َعلْيو السَّبلـ.

الباب الحادي والعشرون: في ذكر شيٍء مما ورد عندالتفرُّق من المجلس وما يتعلق 
 بو من السالم عند تالقي المؤمنين



ففي أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب برزة األسلمي قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى 
))سبحانك اللهمَّ وٕبمدؾ، اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا جلس يف آّلس وأراد أف يقـو قاؿ: 

وأشهد أف ال إلو إال أنت، وأستغفرؾ وأتوب إليك((، فقالوا: يا رسوؿ اهلل إنك تقوؿ اآلف  
كبلماً ما كنت تقولو فيما خلى !!، فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ىذه كفارة ما 

 يكوف يف آّلس((.

ما رواه يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( و وأفضلها ما اشتمل على الذكر واستقبل القبلة ك
مشس األخبار من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف 

 لكل شيٍء شرفاً؛ وإف أشرؼ آّالس ما استقبل القبلة((.

يعلمنا ىذا  وفيو أيضاً من حديث عبداهلل قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم
الكبلـ: ))اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وألف بْب قلوبنا، واىدنا سُبل السبلـ، و٪بنا من 

الظلمات إُف النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهمَّ بارؾ لنا يف أ٠باعنا 
ين وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكر 

 لنعمتك منيبْب ّٔا، فأثبتها وأٛبها وأكملها علينا((.

وفيو من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاـ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يوماً فدعا بدعاء 
واستعاذ باستعاذة َف يستعذ الناس ّٔا، قاؿ: فقاـ بعض الناس فقاؿ: كيف لنا أف نصنع 

سألك بو ٧بمد عبدؾ ونبيئك،  ([23])اللهمَّ نسألك ٗباٗبثل ما صنعت ؟!، قاؿ: ))قولوا: 
 ونستعيذؾ ٩با استعاذؾ منو ٧بمد عبدؾ ونبيئك ورسولك((.

بّبٞبكم اهلل و٫بوه، والتسليم على من ومن حقوؽ آّلس واألخّوة: التشميت عند العطاس 
بدأه أو يبدأ أخاه و٫بو ذلك من ا٢بقوؽ ففي مشس األخبار من حديث أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو 
السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))للمسلم على أخيو ا٤بسلم ثبلثوف 

تثآءب فليستعذ من الشيطاف واضعاً حقاً، وعد منها ذلك ومن عطس فليحمد اهلل، ومن 
 فاه على ظهر كفو األيسر((، وكل ذلك مرفوع.
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وفيو من حديث حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا لقي ا٤بؤمن 
ا٤بؤمن فقبض أحدٮبا على يد صاحبو تناثرت ا٣بطايا منهما كما تتناثر ورؽ الشجر((، ويف 

 ٛباـ التحية بينكم ا٤بصافحة((.حديث آخر: ))و 

وفيو من حديث عقبة بن عامر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))رأس 
 التواضع ثبلثة:اإلبتداء بالسبلـ على كل أحد، والرضى بآّلس عن شرؼ آّلس((..إٍف.

ية ٤بلتنا، وأماف لذمتنا(، وفيو من حديث أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو السَّبلـ أنو قاؿ: )السبلـ ٙب
 وفيو: )من موجبات ا٤بغفرة السبلـ(.

ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: ))من عطس عنده 
فسبق با٢بمد َف يشتك خاصرتو((، ويف لفظ: ))أمن من الشوص واللوص والعوص((، وقد 

 نظمو بعضهم فقاؿ:

يأمن  من يبتديء عاطساً با٢بمد
 من

 عنيت بالشوص داء الرأس مث ٗبا

 شوص ولوص وعوص كما وردا  
يليو للبطن والضرس اتبع 

([24])رشداً 
 

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث الرباء بن عازب 
 َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا التقيا ا٤بؤمناف فتصافحا وٞبدا هلل واستغفراه غفر اهلل ٥بما((.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس من آخر حديث: ))من دعا ألخيو 
حسنات((، بظهر الغيب كتب اهلل لو عشر حسنات، ومن بدأه بالسبلـ كتب لو عشر 

 قاؿ أنس: فإف كانت الشجرة تفرؽ بيننا يف ا٤بسّب ؟!، فنتبلقا بالسبلـ .

 الباب الثاني والعشرون: في ذكر شيء مما ورد في األكل والشرب وآدابهما

يف صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا)ع( بسنده قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
ؿ: ))اللهمَّ بارؾ لنا فيو وارزقنا خّباً منو وارزقنا منو خّبه((، وآلو وَسلَّم إذا أكل طعاماً قا

أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث رجل من بِب سليم وكانت لو صحبة قاؿ: كاف 
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النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أكل فقضى أكلو قاؿ: ))اللهمَّ لك ا٢بمد أطعمَت 
 .([25])وال مودع وال مستغُب عنك(( وسقيت وأرويت فلك ا٢بمد غّب مكفور

وفيو من حديث أنس قاؿ: جاء النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إُف سعد بن عبادة فجاء 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أفطر عندكم الصائموف وأكل ٖببز وزيت فأكل مث قاؿ النيب 

 طعامكم األبرار وصلت عليكم ا٤ببلئكة((.

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم َف يكن صائماً فأفطر عنده، 
وقد ورد يف وليس سعد ابن معاذ كما يف بعض نسخ )البحر( والصحيح ما ىنا، قاؿ: 

الدعاء للمضيف كلمات أخر منها: ))اللهمَّ أطعم من أطعمِب واسق من سقآف((، ومنها: 
 ))اللهمَّ بارؾ ٥بم فيما رزقتهم واغفر ٥بم وارٞبهم((.

وفيو من حديث جابر أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف إجابة أيب ا٥بيثم ابن التيهاف 
: ))أثيبوا صاحبكم((، قالوا: ٗباذا يا رسوؿ اهلل؟، قاؿ: ))إف فقاؿ بعد أف أكل وأكلوا

 الرجل إذا ُدِخل بيتو فُأِكل طعامو وشرابو فدعوا لو فذلك إثابة((.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس ا١بهِب عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
قاؿ: ا٢بمد هلل الذي أطعمِب ىذا ورزقنيو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من أكل طعاماً مث 

 من غّب حوؿ مِب وال قوة، غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو((.

وفيو من حديث أيب ىريرة مرفوعاً قاؿ: دعا رجل من أىل قبا النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
ذي وقاؿ: ))ا٢بمد هلل ال -أو قاؿ: يده  -وَسلَّم فانطلقنا معو، فلما طعم غسل يديو 

يُطِعم وال يُطَعم منَّ علينا ربُّنا، فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل ببلٍء حسن أببلنا، ا٢بمد هلل 
غّب مودع ريّب وال مكافأ وال مكفور وال مستغُب عنو، ا٢بمد هلل الذي أطعمنا من الطعاـ 
وسقانا من الشراب وكسانا من العرى وىدانا من الضبلؿ وبصرنا من العما وفضلنا على  

  ٩بن خلق تفضيبًل، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب((.كثّب
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وفيو من حديث عبداهلل بن أيب أوفا: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: 
))اللهمَّ لك ا٢بمد ملُئ السموات واألرض وملُئ ما شئت من شيٍء بعد((، وقد ورد ىذا 

 ا٢بديث مطلقاً ومقيداً يف الصبلة وغّبىا.

ن حديث أنس: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا قّرب إليو الطعاـ قاؿ وفيو م
عند بدئو: ))سبحانك اللهمَّ وٕبمدؾ ما أكثر ما ُتطِعمنا، سبحانك وٕبمدؾ ما أعظم ما 

تعافينا، سبحانك وٕبمدؾ ما تبلينا فأٛبم علينا نعمتك ووسع علينا وعلى فقراء 
اف إذا تناوؿ الطعاـ يقوؿ: ))بسم اهلل يف أولو وآخره((، وكاف ٰبمد ا٤بسلمْب((، قاؿ: وك

اهلل بْب كل لقمتْب، وكاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يذكر اهلل تعاُف بْب كل خطوتْب، 
قاؿ: وكاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا رفع يده من الطعاـ قاؿ: ))أطعمَت 

 لك ا٢بمد فهنّْو أكثر ريب وأطيب لك ا٢بمد فزد((.ريّب فأشبعَت ف

ويف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( قاؿ ا٥بادي َعلْيو السَّبلـ: إذا وضع الطعاـ قاؿ اآلكلوف: 
بسم اهلل وا٢بمد هلل على ما ىيَّأ لنا من روقنا وأنعم بو علينا من طعامنا، فإذا فرغوا من 

شريك لو، ويأكل ٩با يليو إال أف يكوف ٛبراً فمن  الطعاـ قالوا: ا٢بمد هلل على ذلك شكراً ال
 حيث أحب وبذلك جاءت السنة.

ويف ضياء ذوي األبصار من حديث عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل: ))إذا أكل أحدكم 
طعاماً فليقل: بسم اهلل، فإف نسي يف األوؿ فليقل يف اآلخر: بسم اهلل يف أولو وآخره((. 

 إنتهى.

 ورد في األشربة )فصل( في ذكر شيٍء مما

يندب فيو من التسمية يف أولو ما يندب يف األكل كما يف حديث أماِف اإلماـ أيب 
طالب)ع( ا٤برفوع، وا٢بمد يف آخره كذلك، ويف تتمة األنوار من حديث أيب أيوب قاؿ:  

كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أكل أو شرب قاؿ: ))ا٢بمد هلل الذي أطعم 
وسقا وسوغو وجعل لو ٨برجاً((، وكذا حديث أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( فإف فيو 



))ا٢بمد هلل الذي أطعمنا من الطعاـ وسقانا من الشراب((...إٍف، وفيو: ))أطعمنا 
 وسقانا((...إٍف.

و٩با يندب ما رواه يف ٚبريج البحر البن ّٔراف من حديث عبداهلل بن عكراش بن ذويب 
أنو دعا رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بطعاـ فذىبت يد عكراش يف  ا١بامع وفيو

اإلناء ُ٘بوؿ فقبضها رسوؿ اهلل وقاؿ: ))يا عكراش كل من موضع واحد فإنو طعاـ 
فأكلت من بْب  - ([26])شك عبيداهلل -واحد((، مث أتينا بطبق فيو ألواف التمر أو الرطب 

يدي فقاؿ: ))يا عكراش كل من حيث شئت فإنو غّب لوف واحد((، وذىبت يد رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ٘بوؿ يف الطبق، مث أتينا ٗباء فغسل رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

وَسلَّم يده ومسح يبلل كفيو وجهو وذراعيو ورأسو وقاؿ: ))يا عكراش ىكذا الوضوء ٩با 
 غّبت النار((.

(،: كاف رسوؿ ([27])وفيو من حديث أنس ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع(، اإلعتصاـ، )ت
اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يتنفس ثبلثاً يف شربو ٰبمد اهلل ويسمي بْب كل نفس، وقاؿ: 

 ))أنو أروى وأمرأ وأبرأ((، ىذا معناه.

ويف حديث جابر أنو ٠بع رسوؿ اهلل يقوؿ: ))إذا دخل الرجل منزلو فذكر اهلل تعاُف عند 
ال مبيت لكم وال عشاء، وإف ذكر اهلل تعاُف عند دخولو وعند طعامو قاؿ الشيطاف: 

: أدركتم العشاء وال مبيت لكم، وإف َف يذكره -لعنو اهلل-دخولو وَف يذكره عند عشائو قاؿ 
 تعاُف عند دخولو وال عند عشائو قاؿ: أدركتم العشاء وا٤ببيت((.

جارية على وفيو األكل من ا١بوانب دوف الوسط للربكة، دليلو حديث حذيفة أهنا حضرت 
طعاـ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فذىبت لتضع يدىا يف الطعاـ فقبضها َصلَّى اهلل 

َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقاؿ: ))إف الشيطاف جاء ّٔذه ا١بارية ليستحل ّٔا الطعاـ إذا َف تذكر 
 اسم اهلل عليو، والذي نفسي بيده إف يده مع يدىا((.
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ابع أو بعضها حسب ا٢باجة كما صححو ا٥بادي َعلْيو السَّبلـ يف واألكل ٔبميع األص
أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( وابن ّٔراف وأبطل حديث: ))األكل بأصبع مقت وبأصبعْب كرب 

 وبثبلث سنة وبأربع َشَره وٖبمس سرؼ((، قاؿ ليس لو أصل.

))من أطعم والضيافة كما يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث عمرو بن العاص: 
أخاه حٌب يشبعو وسقاه حٌب يرويو باعده اهلل من النار سبعة خنادؽ بْب كل خندقْب 

 ٟبسمائة عاـ((.

ويف مشس األخبار: ))من أطعم أخاه حلواً َف يذؽ مرارة يـو القيامة((، وىو من حديث 
 أنس بلفظ: ))من لقم أخاه لقمة حلواً صرؼ اهلل عنو مرارة ا٤بوقف يـو القيامة((.

كاف لو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قعدتاف عند الطعاـ، األوُف: ٯبعل ظهر قدميو على و 
األرض وٯبلس على بطوهنما، الثانية: ينصب قدمو اليمُب ويفرش فخذه اليسرى، وا٤بكروه 
متكأً ومستلقياً ومبتطحاً رواه يف ضياء ذوي األبصار من حديث ابن عباس، ويشرب من 

على صرؼ النهي عن التحرٔف إال الكراىة كما يف حديث ٦بموع اإلماـ زيد  زمـز قائماً دؿ
كما يف حديث سلمة بن  ([28])بن علي)ع( عن ابن عباس، وهنى عن األكل بشماؿ

ال أستطيع، فلم يرفع يده إُف فيو وكاف كرباً، ولذلك مواضع وإ٭با األكوع فقاؿ رجل: 
 إستطردنا يسّباً حيث أشرنا عليو يف الَبٝبة. إنتهى.

 الباب الثالث والعشرون: في ذكر شيٍء مما ورد في اللباس وما يتعلق بو

))ومن يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس ا١بهِب عن أبيو من تتمَّة حديث: 
 لبس ثوباً فليقل: ا٢بمد هلل الذي كسآف ىذا ورزقنيو من غّب حوٍؿ مِب وال قوة((.

ويف تتمة األنوار من حديث أنس أو غّبه يف )مشائل الَبمذي( قاؿ: كاف رسوؿ اهلل إذا 
استجد ثوباً ٠باه با٠بو عمامة أو قميصاً أو رداء مث يقوؿ: ))اللهمَّ لك ا٢بمد كما كسوتنيو 

 ّبه وخّب ما صنع لو وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع لو((.أسألك خ

وفيو كاف أحب الثياب إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ا٢برَبة والقميص، وندب 
فيو ما رواه يف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
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رجع إليها أرواحها فإف الشيطاف إذا وجد ثوباً مطوياً َف يلبسو وإف وَسلَّم: ))اطووا ثيابكم ي
 وجده منشوراً لبسو((، ومن طريق الديلمي فيو أيضاً: طيَّ القماش زيد يف زيو.

وفيو من طريق عائشة: طيُّ ثياب النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من ا١بمعة إُف ا١بمعة.، 
 عة ٨بتلفة.وفيهاطيها بالليل ومادتو واس

 الباب الرابع والعشرون: في ذكر شيٍء مما ورد في النكاح وما يتعلق بو

يف )مصابيح( أيب العبَّاس ا٢بسِب َعلْيو السَّبلـ بسنده إُف زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ عن 
آبائو َعَلْيهم السَّبلـ قاؿ: خطب رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم حْب زوج فاطمة 

عليها السبلـ( فقاؿ: ))ا٢بمد هلل احملمود بنعمتو، ا٤بعبود بقدرتو، ا٤بطاع سلطانو، ا٤برىوب )
من عذابو، ا٤برغوب إليو فيما عنده، النافذ أمره يف ٠بائو وأرضو((، مث ذكر ا٤بهر وقاؿ بعده 

عند أمره بانتهاب النثار: ))ٝبع اهلل مشلكما وأسعد جدكما وأخرج منكما كثّباًطيباً((، 
 وذكر فيو خطبة أيب طالب للنيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ٣بدٯبة )رٞبها اهلل تعاُف(.

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف عند أف أشار اإلماـ يف )البحر( أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم َف ٱبطب يف نكاح فاطمة وعائشة فروى ما يف )الغيث( من صحة خطبة 

ة )عليها السبلـ( لفظها: ))ا٢بمد هلل احملمود لنعمتو، ا٤بعبود لقدرتو، ا٤بتعاِف لسلطانو، فاطم
ا٤بنّب لربىانو، ا٢بق ٢بقائق أدلتو، ا٤بهيمن بسعة علمو، ا١ببار ١ببللو، القهار لشدة ٧بالو، 

 العادؿ يف أفعالو، الصادؽ يف أقوالو((...إٍف ما سبق.

اً قاؿ: تزوج عقيل بن أيب طالب فقالوا لو: بالرفاء وفيو من حديث ا٢بسن البصري مرفوع
والبنْب، فقاؿ: قولوا كما قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))بارؾ اهلل فيكم وبارؾ 

لكم((، وكاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أرفأ اإلنساف إذا تزوج قاؿ: ))بارؾ اهلل لك 
 وٝبع بينكما يف خّب((. وبارؾ فيك وبارؾ عليك

وفيو روايو تربيكة َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم لعلي وفاطمة بلفظ: ))بارؾ اهلل لكما وبارؾ 
 عليكما وٝبع بينكما يف خّب وأخرج منكما كثّباً طيباً((.



وفيو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
لَّم: ))إذا تزوج أحدكم إمرأة أو اشَبى خادماً فليقل: اللهمَّ إٓف أسألك خّبىا وآلو وسَ 

وخّب ما جبلتها عليو وأعوذ بك من شرىا وشر ما جبلتها عليو، وإذا اشَبى بعّباً فليأخذ 
بذروة سنامو وليقل مثل ذلك(( وىو يف تتمة األنوار قاؿ: وا١ببلة: ىي الدين ا٢بنيف، ويف 

 يف رواية: ))مث ليأخذ بناصيتها وليدع بالربكة يف ا٤برأة وا٣بادـ((. إنتهى.ا٢بديث مقاؿ، و 

( بسنده إُف عبداهلل بن ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ قاؿ: خطب  ويف تتمة األنوار عن كتاب )العلـو
عبداهلل ابن ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ من رجل ابنتو فقاؿ بعد أف قاؿ لو: ا٢بمد هلل والواحد اهلل 

 وآلو وسلم(: إٓف يف كهف حصْب وشعب أمْب، مث ذكر ا٤بهر...إٍف.([29]) عليوو)صلى اهلل

وا٢بمد ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف قاؿ: روي عن ابن عمر أنو قاؿ: يقوؿ الوِف: بسم اهلل 
هلل والصلوة على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنكحتك على ما أمر اهلل بو من 

إمساؾ ٗبعروؼ أو تسريح بإحساف، ويقوؿ الزوج: بسم اهلل وا٢بمد هلل والصلوة على رسوؿ 
من ىذا اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أوصيكم بتقوى اهلل قبلت نكاحها منك، والظاىر 

 الوقف وال بأس بو، ويكوف تقدٔف الوِف أوُف يف ا٣بطاب.

وفيو من حديث ابن مسعود قاؿ: أعطي رسوؿ اهلل جوامع الكلم، علمنا خطبة الصبلة 
أف يقوؿ: ))ا٢بمد هلل ٫بمده ونستعينو ونستغفره  -أي النكاح  -وذكرىا، وخطبة ا٢باجة 

ا، من يهدي اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالن
فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٧بمداً عبده ورسولو، 
مث تصل خطبتك بثبلث آيات من كتاب اهلل: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو{ 

ـَ{ اآلية ]النساء:[، }َواتػَّقُ 102اآلية ]آؿ عمراف: [، 1وا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواأْلَْرَحا
 اآلية ]األحزاب[. {(70)و}اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا

 )فصل( في ذكر شيٍء مما ورد عند الوقاع
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))أما لو أف وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
أحدكم قاؿ إذا أراد أف يأيت أىلو: بسم اهلل اللهمَّ جنبنا الشيطاف وجنب الشيطاف ما 

 رزقتنا، مث قدر بينهما يف ذلك ولد َف يضره شيطاف أبداً((.

 الباب الخامس والعشرون: في ذكر شيٍء مما يقال عند والدة المولود

رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  يف ضياء ذوي األبصار من حديث أيب رافع قاؿ: رأيت
وَسلَّم أذف يف أذف ا٢بسن بن علي َعلْيو السَّبلـ حْب ولدتو فاطمة )عليها السبلـ( قاؿ: 

 وكاف يصنعو عمر بن عبدالعزيز.

وفيو من حديث ا٢بسن بن علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: ))من ولد لو مولود فأذف يف أذنو 
تضره أـ الصبياف((، وىي التابعة من ا١بن يف )النهاية( التابعة  اليمُب وأقاـ يف اليسرى َف

من ا١بن جنية تتبع الرجل ِ٘بنُّو، فيحمل حديث أيب رافع على أنو َف يسمع اإلقامة وىي 
 ثابتة فروى ما ٠بع.

ويف صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا)ع( من قصة والدة ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ و٤با كاف 
وقوع التسمية عند الوالدة أردت نقلها برمتها ٤بخالفتها ما يف بعض كتب  يف القصة بياف

يعِب إُف ٧بمد  -ا٤بذىب من أف التسمية تكوف يف السابع قاؿ يف )الصحيفة( وباإلسناد 
قاؿ: حدثتِب أ٠باء بنت عميس قالت: قبلت جّدتك  -بن علي بن ا٢بسْب َعلْيو السَّبلـ 
٢بسْب )عليهما السبلـ( فلما ولد ا٢بسن جاء النيب َصلَّى فاطمة )عليها السبلـ( با٢بسن وا

اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: ))يا أ٠باء ىايت ابِب((، فدفعتو إليو يف خرقة صفراء فرمى ّٔا 
النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: ))يا أ٠باء أَف أعهد إليكم أف ال تلفوا ا٤بولود يف 

لففتو يف خرقة بيضاء فدفعتو إليو فأذف يف أذنو اليمُب وأقاـ يف اليسرى خرقة صفراء ؟((، ف
مث قاؿ لعلي َعلْيو السَّبلـ: ))بأي شيٍء ٠بيت ابِب ىذا ؟((، فقاؿ َعلْيو السَّبلـ: )ما كنت 
ألسبقك بإ٠بو يا رسوؿ اهلل وقد كنت أحب أف أ٠بيو حرباً(، فقاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 

))إٓف ال أسبق بإ٠بو ريّب عز وجل((، مث ىبط جربيل َعلْيو السَّبلـ فقاؿ: يا  وآلو وَسلَّم:
٧بمد؛ العلي األعلى يقرئك السبلـ ويقوؿ: علي منك ٗبنزلة ىاروف من موسى وال نيب 



بعدؾ فسم ابنك باسم ابن ىاروف، فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))وما اسم ابن ىاروف 
قاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))لسآف عريب((، قاؿ: ٠بّْو ؟((، فقاؿ: شرب، ف

ا٢بسن، قالت أ٠باء: فسماه ا٢بسن فلما كاف يـو سابعو عق عنو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم بكبشْب أملحْب فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسو وتصدؽ بوزف الشعر ورقاً، 

مث قاؿ: ))يا أ٠باء الّدـ فعل ا١باىلية((، قالت أ٠باء: فلما كاف بعد وطلى رأسو با٣بلوؽ 
حوؿ من مولد ا٢بسن َعلْيو السَّبلـ ولد ا٢بسْب َعلْيو السَّبلـ،...إٍف القصة، قالت: وبكى 

 عند ذلك وذكر مقتلو َعلْيو السَّبلـ .

عن ا٢بسنْب  قاؿ يف ضياء ذوي األبصار: كاف وزف الشعر درٮباً أو بعض درىم، وقاؿ: عق
 بكبش كبش، رواه أبو داود من حديث ابن عباس، ورواه النسائي بكبشْب كبشْب .

والعقيقة: إسم لشعر ا٤بولود، واسم ما يذبح عقيقة بإسم سببو وىو الشعر احمللوؽ، قاؿ: 
وذلك سنة عند العَبة َعَلْيهم السَّبلـ والشافعي ومالك واألوزاعي ٤با روي عن ٠برة بن 

وؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))الغبلـ مرهتن بعقيقتو يذبح عنو يـو جندب أف رس
 سابعو وٰبلق رأسو ويسّم((، قاؿ ابن ّٔراف ىذه رواية الَبمذي، وأليب داود والنسائي ٫بوه.

قلت: فتحمل التسمية على من أخرىا وال يتعدى السابع ٤با سبق وٲبكن ٞبلو على غّب 
ستحسن ٨بالفة ما فعلو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وألف بقاء ا٤بولود سبعة أياـ ىذا لكنا ال ن

بغّب تسمية إٮباؿ وتقصّب مع ما ورد من أف السقط إذا استهل ٠بي وورث و٫بو ذلك لكن 
يف موضع آخر من )صحيفة على بن موسى الرضا َعلْيو السَّبلـ( بسنده إُف زين العابدين 

قاؿ: ٠بي حسن حسناً يـو سابعو، واشتق من إسم ا٢بسن ا٢بسْب، وذكر أنو َعلْيو السَّبلـ 
 َف يكن بينهما إال ا٢بمل فينظر. إنتهى.

اللهمَّ إال أف ٰبمل ما يف القصة األوُف على إدراج ذكر التسمية عند الوالدة يف وصفها وإف  
ٚبصيصاً ألنو ال  كانت متأخرة إُف السابع ٤بوافقة الروايات األخر، وأما ا٤بستسهل فيكوف

 يعيش، إُف السابع فيكوف تقدٔف تسميتو خاصاً بو، واهلل أعلم.

 الباب السادس والعشرون: في ذكر شيٍء مما ورد من الذكر في األسواق



يف )صحيفة علي بن موسى( مرفوعاً بسنده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
اف اهلل وا٢بمد هلل وال إلو إال اهلل وحده ال وَسلَّم: ))من قاؿ حْب يدخل السوؽ: سبح

شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت وىو حي ال ٲبوت بيده ا٣بّب وىو على كل شيٍء 
 قدير أعطي من األجر بعدد ما خلق اهلل إُف يـو القيامة((.

وؽ ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )إذا دخلت الس
فقل: بسم اهلل وتوكلت على اهلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل، اللهمَّ إٓف أعوذ بك من ٲبْب 

 فاجرة وصفقة خاسرة ومن شر ما أحاطت بو أوجاءت بو السوؽ(.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
ؽ من األسواؽ: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو وَسلَّم: ))من قاؿ يف سو 

ا٢بمد ٰبيي وٲبيت وىو حي ال ٲبوت بيده ا٣بّب وىو على كل شيٍء قدير كتب اهلل لو ألف 
ألف حسنة و٧با عنو ألف ألف سيئة وبنا لو بيتاً يف ا١بنة((. ويف مشس األخبار من حديث 

هلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))ذاكر اهلل يف الغافلْب ابن عمر قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى ا
مثل ا٤بقاتل عن الفارين، وذاكر اهلل يف الغافلْب مثل الشجرة يف وسط الشجرة ٙبات عن 
القريب، وذاكر اهلل يف الغافلْب كا٤بصباح يف البيت ا٤بظلم، وذاكر اهلل يف الغافلْب يغفر لو 

هائم والفصيح بنو آدـ، وذاكر اهلل يف الغافلْب بعدد كل أعجمي وفصيح، واألعجمي الب
يعّرفو اهلل مقعده يف ا١بنة((، وال ٱبفى أف ا٤براد من الغافلْب كل ٧بل يصدؽ عليو ىذا ا٤بعُب 

 من آّالس وغّبىا إال أنو يدخل فيو السوؽ دخوالً أولياً.

َلْيو وآلو وَسلَّم: يا وفيو من حديث ابن عمر مرفوعاً قاؿ: ٤با قيل لرسوؿ اهلل َصلَّى اهلل عَ 
 رسوؿ اهلل ما يقوؿ الديك إذا صاح ؟، قاؿ: ))يقوؿ إذكروا اهلل يا غافلْب((.

وفيو ٩با ذكره يف األسواؽ وإف احتمل غّبه من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى 
ا رسوؿ اهلل، اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أال أدخلك على كنوز من كنوز ا١بنة ؟!، قلت: بلى ي

 قاؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل وال ملجأ من اهلل إال إليو((.

 الباب السابع والعشرون: في ذكر شيٍء مما ورد عند السرور بشيٍء وعند المساءة



يف صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا)ع( بسنده إُف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من 
ا٢بسنْب إُف أمهما يف ظلمة فقاـ ينظرٮبا ماشيْب فربقت برقة حديث طويل عند أف أرسل 

فاستمرت حٌب وصبل فقاؿ: ))ا٢بمد هلل الذي أكرمنا أىل البيت((، فالتحميد حينئٍذ من 
 ذكر السرور.

وفيو بسنده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من أنعم عليو بنعمة فليحمد 
 الرزؽ فليستغفر اهلل، ومن أحزنو أمر فليقل: ال حوؿ وال قوة إال باهلل((. اهلل، ومن استبطأ

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )ماتت أمي فأتيت 
 النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقلت: ماتت أمي، فقاؿ: ))إنا هلل وإنا إليو راجعوف((.

( من دعاء أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو السَّبلـ عند ٠باع ثناء على السامع: )اللهمَّ ويف )هنج الببلغة
إنك أعلم بنفسي مِب وإٓف أعلم بنفسي منهم فاغفر ِف ما ال يعلموف واجعلِب فوؽ ما 

 يظنوف(.

ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث: ))العْب حق((...إٍف، ))من رأى شيئاً فأعجبو فقاؿ: ما 
 ال باهلل َف يضره((، ويف حديث: ))فليدع بالربكة((.شاء اهلل ال قوة إ

قلت: وا٤بروي يف )شفاء األواـ( من قصة عامر ابن ربيعة فقاؿ لو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم: ))ىبلَّ برَّكت عليو فبل يقتل أحدكم أخاه((، قاؿ يف )ا٤بقاصد( و٩با ينفع العْب 

على ماٍء يضيف يف إناء وُيسقاه ا٤بُعيوف ويُغّسل منو  مرفوعاً من حديث أنس قاؿ: ))يقاؿ
ويُلقن عبس عابس بشهاب قابس ردت العْب من ا٤بعْب إليو وإُف أحب الناس إليو 

إٍف اآلية ]ا٤بلك[، فيكوف الدعاء األوؿ من العاين  {(3)}فَاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل تَػَرى ِمْن ُفُطورٍ 
 يف رده((. يف دفع ضره والثآف ىنا من ا٤بعػُيوف

ويف اإلعتصاـ من حديث أنس قاؿ: إف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بشر ٕباجة 
 فخر هلل ساجداً .

وفيو من حديث أيب بكرة قاؿ: كاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا جاءه أمر بسرور أو بشر 
 بو خر ساجداً شكراً هلل تعاُف .



أيب ا٢بارث أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف إذا  ([30])نقيع وفيو من حديث أيب بكرة
 جاءه أمر سر بو خر ساجداً هلل تعاُف.

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ساجداً فوقفت وفيو من حديث ُحذيفة قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل 
أنظره فأطاؿ فلما رفع رأسو قلت: لقد حسبت أف اهلل تعاُف قبض روحك يف سجودؾ!، 

قاؿ: ))إف جربيل أخربٓف أف اهلل تعاُف قاؿ: من صّلى عليك مّرة صليت عليو عشراً 
 فسجدت شكراً هلل تعاُف على ذلك((.

ْيو السَّبلـ ٤با وجد ذا الثديَّة، وفيو سجود أيب بكر ٤با جاءه خرب وفيو سجود أمّب ا٤بؤمنْب َعل
قتل مسيلمة، وفيو سجود النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ٤با جاءه كتاب علي َعلْيو السَّبلـ 
من اليمن بإسبلـ قبائل ٮبداف ٝبيعاً من حديث الرباء بن عازب، وفيو من حديث كعب 

عليو أمره َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أف يصلي سجدتْب، وقد ورد  بن مالك ٤با تاب اهلل
عند نزوؿ ما يسر السجود كسجوده وتضرعو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يـو بدر عند 

حشد ا٤بشركْب؛ وأفعاؿ األئمة يف مثل ذلك كثر، فيكوف السجود مشَبكاً يدعو اإلنساف 
لسجود، وكذا ال حوؿ وال قوة إال باهلل، واإلسَبجاع فقد ٗبا أحب ٩با يطابق مقامو مع ا

اسَبجع َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم عند أف طفيء مصباحو فقيل لو: أمصيبة ذلك يا رسوؿ 
 اهلل ؟، قاؿ: ))نعم؛ كل ما ساءؾ فهو مصيبة((، أو كما قاؿ .

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( و مشس األخبار من حديث أنس
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من مصيبة وإف تقادـ عهدىا فيجدد ٥با العبد اإلسَبجاع 

 إال جدد اهلل تعاُف ثوأّا وأجرىا((.

٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( عن علي َعلْيو السَّبلـ أنو كاف يقوؿ إذا نظر يف ا٤برآة: 
 صوريت وعافآف يف جسدي((.))ا٢بمد هلل الذي أحسن خلقي و 

 ]في قصِّ الرؤيا وسماعها[
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ويف قّص الرؤيا و٠باعها: قاؿ يف كتاب )الربكة( للعبلمة الوصايب يقوؿ: من ُقصت عليو 
رؤيا: خّباً رأيت وخّباً يكوف وخّباً تلقاه وشراً توقاه وخّباً لنا وشراً ألعدائنا وا٢بمد هلل رب 

 مرفوعاً.العا٤بْب، ويبحث لتخرٯبو إذا كاف 

وقد روى األماـ ا٥بادي َعلْيو السَّبلـ يف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع(: بلغنا عن رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو قاؿ: ))الرؤيا ا٢بسنة من الرجل الصاٌف جزء من ستة وأربعْب 

يا من اهلل تعاُف وا٢بلم من جزءاً من النبوءة((، وكاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))الرؤ 
الشيطاف فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرىو فلينفث عن يساره ثبلث نفثات إذا استيقظ مث 

ليتعوذ باهلل من شرىا فإهنا لن تضره إف شاء اهلل تعاُف((، وقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
 ))َف يبق بعدي إال الرؤيا الصا٢بة((...إٍف.

 متعلِّقة بالبدن من حلق وقصِّ أظفار ونتف إبط ونحو ذلك[]سائر األفعال ال

وأما سائر األفعاؿ ا٤بتعلقة بالبدف من حلق وقص أظفار ونتف إبط و٫بو ذلك: فينبغي 
التسمية يف أولو ا٢بديث: ))كل أمٍر ذي باؿ((...إٍف، وا٢بمد هلل يف آخره ألنو إذا زاؿ منو 

ٙبة الكتاب كما يف حديث ا٤بلسوع وىو يف فهو نعمة، ويف الثمرات يُرقى للمعيوف بفا
غالب كتب ا٤بذىب مثل )الشفاء( وغّبه، وكاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يُرقي ا٢بسن 
وا٢بسْب )عليهما السبلـ( عند ا٣بشية من العْب فكاف يقوؿ: ))أعيذكما بكلمات اهلل 

)إف أباكما إبراىيم كاف يعوذ التامة من كل شيطاف وىامة وكل عْب المَّة((، وكاف يقوؿ: )
 ّٔما إ٠باعيل وإسحاؽ((، قاؿ: رواه البخاري.

والآلمَّة بتشديد  ([31])وال بأس بالتعويذة لكل أحد لصرؼ كل مستقبل ٨بوؼ من الشرور
 أيضاً ٤با يصيب من العْب فلما نزؿ ا٤بعوذتاف فكاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يعوذ ّٔما.

ويف )آّموع(: ))إف التثاؤب يف الصبلة من الشيطاف فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على 
 فيو، وإذا عطس أحدكم يف الصبلة فليحمد اهلل تعاُف يف نفسو((. إنتهى.

رون: في ذكر شيٍء مما ورد عند حلول ىمِّ، أو غم، أو كرب، أو الباب الثامن والعش
 ورطة، أو نحو ذلك.

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn31#_ftn31


فعامِّا يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( وىو يف غّبه من حديث عبداهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما أصاب أحداً قط ىم وال حزف فقاؿ: اللهمَّ إٓف عبدؾ وابن 

وابن أمتك ناصيٍب بيدؾ ماٍض يفَّ حكمك عدؿ يف قضاءؾ أسألك بكل اسم ىو عبدؾ 
لك ٠بيت بو نفسك أو أنزلتو يف كتابك أو علمتو أحداً من خلقك أو استأثرت بو يف علم 
الغيب عندؾ أف ٘بعل القرآف العظيم ربيع قليب ونور بصري وجبلء حزٓف وذىاب ٮبي إال 

فرجاً((، قاؿ: فقيل: يا رسوؿ اهلل أال نعلمها ؟، قاؿ:  أذىب اهلل ٮبو وحزنو وأبدلو مكانو
 ))بل ينبغي ٤بن ٠بعها أف يعلمها((.

وفيو من حديث عبداهلل بن جعفر قاؿ: عملتِب أمي أ٠باء بنت عميس شيئاً أمرىا رسوؿ 
 اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ عند الكرب: ))اهلل ريّب ال أشرؾ بو شيئاً((.

ن حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا وفيو م
علي أال أعلمك كلمة إذا أنت وقعت يف ورطة فقلتها ؟!((، قلت: بلى؛ جعلِب اهلل فداؾ 
فرب خّب علمتنيو، قاؿ: ))فإذا وقعت يف ورطة فقل: بسم اهلل الرٞبن الرحيم ال حوؿ وال 

 العلي العظيم فإف اهلل تعاُف يصرؼ ّٔا ما شاء من أنواع الببليا((، ويف ىامشو قوة إال باهلل
ٖبط صحيح من )سلوة العارفْب( لئلماـ ا٤بوفق باهلل من قصة إمرأة ىاجرت يف بدء اإلسبلـ 

من دار الشرؾ فمرض ولدىا واحتضر فقالت: اللهمَّ ال صرب ِف على مصيبٍب ىذه فبل 
ال ٙبملِب من مصيبٍب ما ال طاقة ِف بو، فما زالت تردد ىذا تشمت يب عبدة األوثاف و 

الكبلـ فحرؾ الغبلـ رجلو واستوى جالساً وعاش حٌب دفن أمو، و٥بذا الدعاء فضل 
 مشاىدة النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فيقرب ٢بوقو ٗبا نُريد.

ي قاؿ: ٠بعت شيخاً وفيو من حديث عبدالقيس بسنده حكاية عن عبداهلل بن ٧بمد العنس
يقوؿ: قاؿ طاووس: دخلت ا٢بجر أراه ليبلً فإذا علي بن ا٢بسْب َعلْيو السَّبلـ قد دخلو 
فقاـ ُيصلي فصلى ما شاء اهلل مث سجد فقلت: رجل صاٌف من أىل بيت ا٣بّب ألستمعنَّ 

الليلة إُف دعائو فسمعتو يقوؿ يف سجوده: عبيدؾ بفنائك، مسكينك بفنائك، فقّبؾ 
 ك، سائلك بفنائك، قاؿ: فما دعوت بو يف كرب إال فرج عِب.بفنائ



ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ابن عباس أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
كاف يدعوا عند الكرب: ))ال إلو إال اهلل ا٢بليم الكرٔف، ال إلو إال اهلل رّب العرش العظيم، 

 لسموات ورّب العرش العظيم((.ال إلو إال اهلل رّب ا

وفيو من حديث عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن أبيو عن جده عن أ٠باء قالت: قاؿ 
رسوؿ اهلل ]صلى اهلل عليو وآلو وسلم[: ))ىل يف البيت إال أنتم يابِب عبدا٤بطلب ؟((، 

و الوي(( قلنا: نعم يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))إذا نزؿ بأحدكم ىم أو غم أو سقم أو أزؿ أ
 ريّب ال أشرؾ بو شيئاً((. ([32])قاؿ: وذكر السادسة فنسيتها، ))فليقل: اهلل اهلل

شيٍء، وال إلو إال اهلل وفيو من حديث ابن عباس مرفوعاً: ))من قاؿ ال إلو إال اهلل قبل كل 
 بعد كل شيٍء، وال إلو إال اهلل يبقى ربّنا ويفُب كل شيٍء عويف من ا٥بم وا٢بزف((.

ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث جعفر بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ عن أبيو عن جده مرفوعاً:  
)اللهمَّ أعِب على كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا أحزنو أمر دعا ّٔذا الدعاء: )

 ديِب بدنياي وعلى آخريت بتقواي((.

وفيو من حديث وىب بن منبو أظنو مرفوعاً قاؿ: السيد ىو يف ا٢بلية قاؿ: ))٤با أىبط اهلل 
آدـ إُف األرض استوحش لفقد أصوات ا٤ببلئكة، فهبط جربيل فقاؿ: يا آدـ ىل أعلمك 

اؿ: قل: اللهمَّ أدـ ِف النعمة حٌب هتنيِب شيئاً تنتفع بو يف الدنيا واآلخرة ؟، قاؿ: بلى، ق
ا٤بعيشة، اللهمَّ اختم ِف ٖبّب حٌب ال تضرٓف ذنويب، اللهمَّ اكفِب مؤنة الدنيا وكل ىوؿ يف 

القيامة حٌب تدخلِب ا١بنة((، و٩با قالو بعض السادات: ينفع يف ذلك قوؿ: يا حي يا قيـو 
اِف ا٤بؤيد باهلل َعلْيو السَّبلـ( من حديث ال إلو إال أنت، أربعْب مرة، وشاىد ا٤بًب يف )أم

أنس: أف آدـ ٤با أىبط وذكر معُب القصة أمره اهلل تعاُف أف يقوؿ: ))اللهمَّ إٓف أسألك إٲباناً 
 يباشر قليب، ويقيناً حٌب أعلم أنو ال يصيبِب إال ما كتب علي، ورضى ٗبا قسمت ِف((.

( ما يف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( من حديث ابن عمر ([33])ومن )ا١بوامع النوافع
عن حذيفة ابن اليماف قاؿ: جاء جربيل َعلْيو السَّبلـ إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

ت إُف نيب قط أحب إِفَّ منك أال أعلمك أ٠باء من أ٠باء اهلل وَسلَّم قاؿ: ))يا ٧بمد ما بعث
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تعاُف ىي أحب أ٠بائو إليو أف يُدعي ّٔا ؟، قل: يا نور السموات واألرض، ويا زين 
السموات واألرض، ويا ٝباؿ السموات واألرض، ويا عماد السموات واألرض، ويابديع 

بلؿ واإلكراـ، يا صريخ السموات واألرض، ويا قياـ السموات واألرض، يا ذا ا١ب
ا٤بستصرخْب، ويا غياث ا٤بستغيثْب، ويا منتهى رغبة العابدين، ا٤بفرج عن ا٤بكروبْب، وا٤برّوح 
عن ا٤بغمومْب، يا ٦بيب دعاء ا٤بضطرين، ويا إلو العا٤بْب، ويا أرحم الراٞبْب، أنا منزؿ بك  

 كل حاجة((.

نزول خصاصة من فقٍر وحاجة الباب التاسع والعشرون: في ذكر شيٍء مما ورد عند 
 ودين ونحوىا، وفي اإلستغناء عن الناس واإلكتفاء بما رزق اهلل تعالى والشكر عليو

يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث سويد بن غفلة قاؿ: أصابت علياً َعلْيو السَّبلـ 
و وآلو وَسلَّم خصاصة فقاؿ لفاطمة )عليها السبلـ(: )لو أتيِت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَليْ 

وسألتيو، فأتتو وكانت عنده أـ أٲبن فدقت الباب، فقاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))إف ىذا لدؽ فاطمة ولقد أتتنا يف ساعة ما عودتنا أف تأتينا يف مثلها فقومي فافتحي 

ينا أف تأتينا يف الباب((، ففتحت ٥با الباب، فقاؿ: ))يا فاطمة لقد أتيتينا يف ساعة ما عودت
مثلها((، فقالت: يا رسوؿ اهلل ىذه ا٤ببلئكة طعامها التسبيح والتهليل والتحميد والتمجيد 
فما طعامنا ؟، قاؿ: ))والذي نفس ٧بمد بيده ما اقتبس آلؿ ٧بمد نار منذ ثبلثْب يوماً 

وقد أتينا بأعنػز فإف شئت فخمسة أعنػز وإف شئت علمتك ٟبس كلمات علمنيهن جربيل 
قالت: بل علمِب ا٣بمس الكلمات الٍب علمكهن جربيل، قاؿ: قوِف: يا  -عليو السبلـ–

أوؿ األولْب، ويا آخر اآلخرين، ويا ذا القوة ا٤بتْب، ويا رزاؽ ا٤بساكْب، ويا أرحم 
الراٞبْب((، فانصرفت حٌب دخلت على علي َعلْيو السَّبلـ فقاؿ: ما وراءؾ ؟، فقالت: 

 فأتيتك باآلخرة، قاؿ: )خّب أيامك خّب أيامك(. ذىبت من عندؾ إُف الدنيا

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من 
ظهرت نعمة من نعم اهلل عليو فليكثر ذكر اهلل، عز وجل، وا٢بمد هلل، ومن كثرت ٮبومو 

ثر من ال حوؿ وال قوة إال باهلل فإنو ينفي عنو فعليو باإلستغفار، ومن أٌف عليو الفقر فليك



الفقر((، وىذا ٗبعُب حديث )الصحيفة( ا٤بتقدـ يف الباب السابع والعشرين قاؿ: وفقد النيب 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم رجبلً من األنصار فقاؿ لو: ))ما غيبك عنا؟((، قاؿ: الفقر يا 

هلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أال أعلمك  رسوؿ اهلل وطوؿ السقم، فقاؿ لو رسوؿ ا
كلمات إذا قلتها أذىب اهلل عنك الفقر والسقم ؟((، قاؿ: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))فإذا 
أصبحت وأمسيت فقل: ال حوؿ وال قوة إال باهلل، توكلت على اهلل الذي ال ٲبوت، ا٢بمد 

لك((، قاؿ الرجل: فواهلل ما قلتها إال أياماً هلل الذي َف يتخذ ولداً وَف يكن لو شريك يف ا٤ب
حٌب أذىب اهلل عِب الفقر والسقم، وىذا ا٢بديث ٰبسن ىنا لكونو يف باب أدعية الفقر 

 وإف ذكره غّبنا يف الصباح وا٤بساء فهو مستقيم يف البابْب.

 َصلَّى ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ُمرَّة عن عبداهلل قاؿ: ضاؼ رسوؿ اهلل
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ضيفاً فأرسل إُف أزواجو يبتغي عندىن طعاماً فلم ٯبد عند واحدة 

منهنَّ فقاؿ: ))اللهمَّ إٓف أسألك من فضلك ورٞبتك فإنو ال ٲبلكها إال أنت((، فأىديت 
 فقاؿ: ))ىذه من فضل اهلل و٫بن ننتظر الرٞبة((. -أي مشوية  -لو شاة مصليَّة 

حديث أنس أف إمرأة أتت النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فشكت إليو ا٢باجة  وفيو من
فقاؿ: ))أدلك على خّب من ذلك هتللْب اهلل عند منامك ثبلثاً وثبلثْب، وتسبحينو ثبلثاً 

 وثبلثْب، وٙبمدينو أربعاً وثبلثْب، فذلك خّب من الدينا وما فيها((.

ن حديث أيب سعيد ا٣بدري قاؿ: دخل رسوؿ اهلل َصلَّى ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( م
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ذات يـو ا٤بسجد فإذا ىو برجل من األنصار يقاؿ لو أبو أمامة، فقاؿ: 
))يا أبا أُماَمة ماِف أراؾ جالساً يف ا٤بسجد يف غّب وقت الصبلة ؟((، فقاؿ: ٮبـو لزمتِب 

أعلمك كبلماً إذا قلتو أذىب اهلل، عز وجل، ٮبك وديوف يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))أفبل 
وقضى دينك ؟((، قلت: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهمَّ 

إٓف أعوذ بك من ا٥بم وا٢بزف، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من ا١بنب 
فأذىب اهلل عِب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجاؿ((، قاؿ: ففعلت ذلك 

 ٮبي وقضى ديِب .



وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ال يتمنْبَّ أحدكم 
ا٤بوت لضر نزؿ بو ولكن ليقل: اللهمَّ احيِب ما كانت ا٢بياة خّباً ِف وأمتِب إذا كانت الوفاة 

نكر َف ٲبكنو دفعو بوجو فيجوز خّباً ِف((، قلت: وٱبصص ٗبا إذا ٞبل الشخص على م
ٛبِب ا٤بوت كما يف قولو تعاُف حكاية عن مرٔف )صلوات اهلل عليها(: }يَالَْيَتِِب ِمتُّ قَػْبَل 

[، ألهنا وإف تيقنت براءهتا فقد علمت أف قومها سيبهتوهنا بالفاحشة، 23َىَذا{ ]مرٔف:
كما ذلك مذكور يف وإذا جاز يف مثل ذلك ففي غّبه أوُف، ويف السنة شواىد لآلية  

 موضعو، واهلل أعلم.

وفيو من حديث ابن عباس أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف يدعوا ّٔذا الدعاء: 
))اللهمَّ اقنعِب ٗبا رزقتِب وبارؾ ِف فيو واخلف على كل غائبة ِف ٖبّب((، وكاف ابن عباس 

 ال َيدَْع ىذا الدعاء.

السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))سلوا وفيو من حديث علي َعلْيو 
اهلل السداد فإف الرجل قد يعمل الدىر الطويل على ا١بادة من جواد ا١بنَّة فبينا ىو كذلك 
دؤباً دؤباً إذا برت لو ا١بادة من جواد النار فيعمل عليها ويتوجو إليها فبل يزاؿ دؤباً دؤباً 

لو ّٔا، وإف الرجل قد يعمل الدىر الطويل على ا١بادة من جواد النار فبينا ىو  حتىيختم اهلل 
كذلك دؤباً دؤباً إذا برَّت لو ا١بادة من جواد ا١بنَّة فيتوجو إليها ويعمل عليها فبل يزاؿ دؤباً 

 دؤباً عليهاحٌب ٱبتم اهلل لو ّٔا((.

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم  وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )أوصآف رسوؿ اهلل
فقاؿ: ))عليك يا علي باليأس ٩با يف أيدي الناس فإنو الغناء ا٢باضر((، فقلت: زدٓف يا 
رسوؿ اهلل، قاؿ: ))إذا ٮبمت بأمر فتدبر عاقبتو فإف يك خّباً فامض فيو وإف يك غياً 

، والٙبمد أحداً فدعو((، مث قاؿ: ))يا علي إف من اليقْب أف ال ترضي أحداً بسخط اهلل
على ما آتاؾ اهلل، والتذـ أحداً على ما َف يؤتك اهلل فإف الرزؽ ال ٯبره حرص حريص وال 
يصرفو كراىة كاره وإف اهلل ٕبكمتو وفضلو جعل الروح والفرح يف الرضاء واليقْب وجعل ا٥بم 

جداف وا٢بزف يف الشك والسخط((، وىذا ا٢بديث وإف كاف خارجاً عن ما ٫بن فيو لعدـ و 



ذكر فيو لكن إستحسناه ٤با فيو من ا٢بث على تشدد ا٤بؤمن ٗبا يستنػزؿ بو الرزؽ الذي ٫بن 
فيو بالعمل ٤با فيو من الصفات ولنذكر لو شاىداً؛ قاؿ يف )صحيفة علي بن موسى الرضا 

ؿ اهلل، َعلْيو السَّبلـ( بسنده مرفوعاً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يقو 
عز وجل، مامن ٨بلوؽ يعتصم ٗبخلوؽ دوٓف إال قطعت أسباب السموات واألرض من 
دونو، فإف سألِب َف أعطو وإف دعآف َف أجبو، وما من ٨بلوؽ يعتصم يب دوف خلقي إال 
َضمَّنت السماوات واألرض برزقو فإف سألِب أعطيتو، وإف دعآف أجبتو، وإف استغفرٓف 

شغف ابن آدـ بالتمسك بأسباب الرزؽ واستنػزالو وىذا من غفرت لو((، فحدانا شدة 
 أعظمها على نقل ىذين ا٢بديثْب ىنا وإخراجو.

وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من لـز 
اإلستغفار جعل اهلل لو من كل ضيق ٨برجاً ومن كل ىم فرجاً ورزقو من حيث ال 

 .ٰبتسب((

ويف مشس األخبار من حديث عبداهلل بن عمرو: ))اللهمَّ ال ٘بعل لكافر وال لفاجر عليَّ 
 منَّة ترزقو من قليب مودَّة((.

وفيو من حديث أيب ىريرة مرفوعاً: أهنا٤با جاءت فاطمة رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
ويف يدىا أثر الرحى فقاؿ ٥با: ))أال أدلك على ما ىو خّب  ([34])وَسلَّم تسألو أف ٱُبِدمها

لك من ذلك ؟!، أف تقوِف: اللهمَّ رّب السموات السبع ورّب العرش العظيم ربّنا ورّب كل 
ا٢بب والنوى أعوذ بك من شر كل شيٍء أنت شيٍء منزؿ التوراة واإل٪بيل والفرقاف فالق 

آخذ بناصيتو، اللهمَّ أنت األوؿ فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيٍء، وأنت 
الظاىر فليس فوقك شيٍء، وأنت الباطن فليس دونك شيٍء إقض عِب الدين 

 من الفقر((. ([35])واغننا

وفيو من حديث جعفر بن ٧بمد عن رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))اللهمَّ ارزؽ 
٧بمداً وآؿ ٧بمد ومن أحب ٧بمداً وآؿ ٧بمد العفاؼ والكفاؼ، وارزؽ من أبغض ٧بمداً 
وآؿ ٧بمد كثرة ا٤باؿ واألوالد((، قاؿ سيد ا٤بؤرخْب، وقنطرة احملققْب، أٞبد بن صاٌف ابن 
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جاؿ بعد ٛباـ ىذا ا٢بديث: كفاىم بذلك أف يكثر ما٥بم فيطوؿ حسأّم وأف يكثر أيب الر 
عيا٥بم فتكثر شياطينهم، قاؿ: أورده الديلمي. إنتهى من )مطلع البدور(، وفائدتو تفسّب 

 معُب ا٢بديث وإخراجو.

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )قلت وأنا عند النيب 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: اللهمَّ ال ٙبوجِب إُف أحد من خلقك، فقاؿ ِف النيب( َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا علي ال تقوؿ ىكذا فإنو ليس أحد إال وىو ٰبتاج إُف الناس((، قاؿ: 

قك((، قاؿ: قلت: فكيف أقوؿ يا رسوؿ اهلل ؟، قاؿ: ))قل: اللهمَّ ال ٙبوجِب إال شرار خل
قلت: يا رسوؿ اهلل ومن شرار خلقو ؟، قاؿ: ))الذين إذا أعطوا مّنوا، وإذا ُمنعوا عابوا((. 

 إنتهى.

الباب الثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد في حفظ القرآن وعند ختمو، والمعونة على 
 حفظو وسائر العلوم، والمعونة على كثرة األعمال ومشاقها ونحو ذلك

أيب طالب)ع( و أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( وغّبٮبا من حديث أيب يف أماِف اإلماـ 
ىريرة قاؿ: شكى علي بن أيب طالب َعلْيو السَّبلـ إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
تفلت القرآف من صدره فأمره َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ّٔذا الدعاء: ))اللهمَّ ارٞبِب بَبؾ 

يك أبداً ما أبقيتِب، وارٞبِب من تكلف ما ال يعينِب، وارزقِب حسن النظر فميا معاص
يرضيك عِب، اللهمَّ نور بكتابك بصري، وأطلق بو لسآف، وأفرج بو عن قليب، واشرح بو 
صدري، واستعمل بو جسدي وقوٓف عليو، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((، زاد يف ٦بموع 

الدعاء قاؿ: فمسح بيده على صدري وقاؿ: ))اللهمَّ  اإلماـ زيد بن علي)ع( يف صدر
أذىب الشيطاف من صدره((، ثبلث مرات، مث قاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا خفت 
ذلك فقل: أعوذ باهلل السميع العليم من ا لشيطاف الرجيم ومن ٮبزات الشياطْب وأعوذ بك 

مث وصلو ٗبا يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع(:  رّب أف ٰبضروف إف اهلل ىو السميع العليم((،
 ىذه رواية أيب طالب بلفظها. واقتصر عليو وَف يذكر فيو صبلة وال زيادة.



ورواية أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( ما لفظو من حديث ابن عباس مرفوعاً إُف النيب َصلَّى 
يب طالب قاؿ: )بأيب وأمي أنت اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: بينا ىو جالس إذ جاء علي بن أ

تفلت ىذا القرآف من صدري فما أجدٓف أقدر عليو(، فقاؿ لو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))ِإْيٍو يا أبا ا٢بسن أال أعلمك كلمات ينفعك اهلل ّٔنَّ وينتفع من عملتو ويثبت ما تعلمتو 

)إذا كانت ليلة ا١بمعة فإف يف صدرؾ ؟((، فقاؿ: )أجل؛ فعلمِب يا رسوؿ اهلل(، قاؿ: )
استطعت أف تقـو يف الثلث اآلخر فإهنا ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وىو قوؿ 

{ ]يوسف: [، يقوؿ حٌب تأيت ليلة 98أخي يعقوب لبنيو: }َسْوَؼ َأْستَػْغِفُر َلُكْم َريبّْ
بفاٙبة الكتاب ا١بمعة، فإف َف تستطع ففي أو٥با فصلّْ أربع ركعات تقرأ يف الركعة األوُف 

وسورة يػس، ويف الركعة الثانية بفاٙبة الكتاب وحم الدخاف، ويف الثالثة فاٙبة الكتاب وألػم 
، فإذا فرغت من التشهد ([36])تنػزيل السجدة، ويف الرابعة بفاٙبة الكتاب وتبارؾ ا٤بفصل

فاٞبد اهلل وأحسن الثناء على اهلل، عز وجل، وصلّْ عليَّ وأحسن، مث قل يف آخر ذلك: 
اللهمَّ ارٞبِب بَبؾ ا٤بعاصي ما أبقيتِب، وارٞبِب أف أتكلف ما ال يعنيِب، وارزقِب حسن النظر 

واإلكراـ والعزة الٍب ال تراـ فيما يرضيك عِب، اللهمَّ بديع السموات واألرض ذا ا١ببلؿ 
أسألك يا اهلل يا رٞبن ٔببللك ونور وجهك أف تلـز قليب حفظ كتابك كما علمتنيو، 

وارزقِب أف أتلوه على النحو الذي يرضيك عِب، اللهمَّ بديع السموات واألرض ذا ا١ببلؿ 
بك بصري وأف واإلكراـ والعزة الٍب ال تراـ أسألك يا رٞبن ٔببللك ونوروجهك أف تنور بكتا

تطلق بو لسآف وأف تفرج بو عن قليب، وأف تشرح بو صدري، وأف تستعمل بو بدٓف فإنو ال 
يعْب على ا٢بق غّبؾ وال يؤتيو إال أنت، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، يا أبا 

يف  ا٢بسن ِإفعل ذلك ثبلث ُٝبع أو ستاً أو تسعاً ٯُباب بإذف اهلل تعاُف((، وال ٱبفى ما
قولو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ويثبت ما تعلمت يف صدرؾ((، من التنبيو على ما تعلمو 

 اإلنساف من قرآف وعلم و٫بوٮبا.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قالت فاطمة )عليها السبلـ(: يا بن عم إشتد 
وَسلَّم، فقاؿ ٥با: نعم، فأتاٮبا رسوؿ اهلل عليَّ العمل فكلم رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
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َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من الغد وٮبا نائماف معاً يف ٢باٍؼ واحد فأدخل بينهما رجليو، 
فقالت لو فاطمة: يا نيب اهلل شق عليَّ العمل فلو أمرت ِف ٖبادـ ٩با أفاء اهلل عليك، قاؿ: 

أف تسبحي اهلل ثبلثاً وثبلثْب، وٙبمدي ثبلثاً ))أفبل أعلمك ما ىو خّب لك من خادـ؟، 
وثبلثْب، وكربي أربعاً وثبلثْب فتلك مائة يف اللساف وألف يف ا٤بيزاف((، وذلك أف اهلل تعاُف 

[، فا٤بائة بألف، وال ٱبفى أف 160يقوؿ: }َمْن َجاَء بِا٢بََْسَنِة فَػَلُو َعْشُر أَْمثَا٥ِبَا{ ]األنعاـ:
عماؿ الشاقة فهو ٰبسن ألىل األعماؿ الشاقة وا٤بَبادفة، واهلل العلة الباعثة ىنا ىي األ

 أعلم.

وفيو من حديث أنس: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))اللهمَّ انفعنا ٗبا 
 علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا،وزدنا علماً إُف علمنا((.

َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))سلوا اهلل علماً  وفيو من حديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل
 نافعاً واستعيذوا بو من علٍم ال ينفع((.

وفيو من حديث زر بن حبيش قاؿ: قرأت القرآف من أولو إُف آخره يف جامع الكوفة على 
علي بن أيب طالب َعلْيو السَّبلـ فلما بلغت ا٢بواميم قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب: )قد بلغت عرائس 

لغت رأس العشرين: }َوالَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت يف َرْوَضاِت ا١ْبَنَّاِت القرآف، فلما ب
]الشورى[، بكى حٌب ارتفع ٫بيبو  {(22)٥َبُْم َما َيَشاُءوَف ِعْنَد َرِّّْْٔم َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبّبُ 

 قاؿ: اللهمَّ إٓف أسألك مث رفع يده إُف السماء، وقاؿ ِف: )يا زر أَمّْن على دعائي، مث
أخبات ا٤بخبتْب، وإخبلص ا٤بوقنْب، ومرافقة األبرار، واستحقائق حقائق اإلٲباف، والغنيمة 

من كل بر، والسبلمة من كل إمث، ووجوب رٞبتك، وعزائم مغفرتك، والفوز با١بنَّة، والنجاة 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو من النار، يا زر؛ إذا ختمت فادع ّٔذه الدعوات فإف حبييب رسوؿ اهلل 

 وَسلَّم أمرٓف أف أدعوا ّٔنَّ عند ختم القرآف(.

 الباب الحادي والثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد من الدعاء للمؤمن بظهر الغيب



يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس بن مالك مرفوعاً أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
)من بدر أخاه بالسبلـ كتب اهلل لو، عز وجل، عشر حسنات، َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: )

 ومن دعى لو بظهر الغيب كتب اهلل لو، عز وجل، عشر حسنات((.

وفيو من حديث أـ كرز قالت: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))دعوة الرجل 
ك((، وىذا وإف ألخيو بظهر الغيب مستجابة وملك عند رأسو يقوؿ: آمْب ولك مثل ذل

كاف موضعو يف األذكار ا٤بطلقة إلطبلؽ وقتو وعدـ تعيْب نوع من الدعاء لو لكنو من أىم 
األبواب فأفردنا لو باباً للعناية بو فيدعوا ا٤بؤمن ألخيو ٗبا يدعو لنفسو مطلقاً ٢بديث: ))ال 

 يكوف ا٤بؤمن مؤمناً((...إٍف، واهلل تعاُف أعلم. إنتهى.

ثون: في ذكر شيٍء مما ورد ألمور عامة من خوف، أو شدة، أو الباب الثاني والثال
[، أو مرض، أو ([37])دخول على سلطان، أو ذىاب ضالة، ]أو ِغيبة غائب مطلقاً 

 حاجة مطلقاً، وما يتصل بذلك

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ وقد تقدـ بلفظو لنوع ٩با 
تضمنو وىو ىنا أُت قاؿ: قاؿ ِف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من تتمة حديث: 
))يا علي أكثر من قراءة يػس فإف يف قراءة يس عشر بركات ما قرأىا جائع قط إال شبع، 

قرأىا ضمآف قط إال روي، وال عار إال كسي، وال مريض إال بريء، وال خائف إال وال 
أمن، وال مسجوف إال خرج، وال عزب إال زوج، وال مسافر إال أعْب على سفره، وال قرأىا 
أحد ضلت عليو ضالة إال وجدىا، وال قرئت عند رأس ميت قد أحضر أجلو إال خفف 

أماف حٌب ٲبسي، ومن قرأىا مساءاً كاف يف أماف حٌب اهلل عنو، من قرأىا صباحاً كاف يف 
 يصبح((.

ويف )مصابيح اإلماـ أيب العباس ا٢بسِب َعلْيو السَّبلـ( بسنده قاؿ: ٤با طمعت قريش يف 
رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بعد موت أيب طالب خرج إُف الطائف يلتمس نصراً 
من ثقيف فأغروا بو سفهائهم وعبيدىم حٌب أ١بأوه إُف حائط فقاؿ: ))اللهمَّ إليك أشكوا 

يت وقلة حيلٍب وىوآف على الناس، يا أرحم الراٞبْب أنت رّب ا٤بستضعفْب وأنت ضعف قو 
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ريّب، إُف من تكلِب ؟، إف َف يك بك إِفَّ غضب فبل أباِف ولكن عافيتك أوسع ِف، أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت لو الظلمات وصلح عليو أمر الدنيا واآلخرة من أف ينػزؿ يب 

 العتىب حٌب ترضى، وال حوؿ وال قوة إال بك((.غضبك أو ٰبل عليَّ سخطك، لك 

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي بن موسى الرضا َعلْيو السَّبلـ قاؿ: أرسل 
إُف جعفر بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ ليقتلو وطُرِح سيف ونطع  -يعِب الدوانيقي  -أبو جعفر 

خرى فاضرب عنقو، فلما دخل وقاؿ: يا ربيع إذا كلمتك مث ضربت بإحدى يدي على األ
يعِب  -جعفر بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ ونظر إليو من بعيد نزؽ أبو جعفر على فراشو، قاؿ: 

وقاؿ: مرحباً بك وأىبلً يا أبا عبداهلل ما أرسلنا إليك إال رجاء أف نقضي ذمامك  -ٙبرؾ 
نك وأخرج ونقضي دينك، مث سألو مسألة لطيفة عن أىل بيتو وقاؿ: قد قضى اهلل دي

جائزتك يا ربيع ال ٛبضي ثالثة ما قلتو حٌب يرجع جعفر إُف أىلو، فلما خرج ىو والربيع 
قاؿ: يا أبا عبداهلل رأيت السيف والنطع إ٭با كاف وضع لك فأي شيٍء رأيتك ٙبرؾ بو 

شفتيك ؟، قاؿ: نعم يا ربيع ٤با رأيت الشر يف وجهو قلت: حسيب ا٣بالق من ا٤بخلوقْب، 
اؽ من ا٤برزوقْب، وحسيب اهلل رب العا٤بْب، وحسيب من ىو حسيب، حسيب من وحسيب الرز 

 َف يزؿ حسيب، حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلت وىو رّب العرش العظيم .

و٤با كانت قصة الصادؽ )صلوات اهلل عليو وعلى آبائو( من غرائب القصص وفيها تنويو 
ليعد القصة ٔبملتها من دوف حذؼ شيٍء شرؼ الدعاء وأنو يرد القضاء حقاً كما ورد ف

منها بسندىا التاـ إف شاء اهلل تعاُف وتلذذاً بإعادهتا وتشرفاً بذكر سندىا من أسانيد ىذه 
الكتب الشريفة ولنعرؼ قدر أىل بيت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقرّٔم من 

جاىهم و٤با يف ىذا السند من بارئهم، عز وجل، وعنايتو ّٔم يف إجابة دعائهم وعظم 
االنفراد ٗبتنو ا٤بستدعي على انفراده اإلعادة لذكر ٝبلة القصة وإف كاف يف الغالب نكتفي 
ٗبا قد أشّب إليو يف أي الكتب و٤با نراه من عظيم ىذه الدعوات الفاضبلت النافعات ٤بن 

لنا وتربكاً بذكر  اىتدى ّٔم وبربكتهم )سبلـ اهلل عليهم( وإف كاف حنسهم كا٢بنس البآف
الصا٢بْب من أىل العلم وحافظي األسانيد )رٞبهم اهلل تعاُف( وىو ما رواه السيد اإلماـ 



بن إ٠باعيل  ([38])الداعي إُف اهلل ا٤برشد باهلل يف أماليو وىو أبو ا٢بسْب ٰبٓب بن ا٤بوفق باهلل
بن زيد بن ا٢بسن بن أيب جعفر ابن أيب ٧بمد ا٢بسن بن ٧بمد بن أيب ا٢بسْب الرسي 
جعفر بن عبدالرٞبن ابن القاسم بن ا٢بسن بن زيد ابن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب 

اِف أيب طالب )سبلـ اهلل عليهم( وىو لنا ٠باع لبعضو وأجازة لباقيو وىو ما روي يف )أم
َعلْيو السَّبلـ(، وىو لنا ٠باع من فاٙبتو إُف خاٛبتو، وىو ّٔذا السند ا٤بتصل بالقاضي جعفر 

عن الكِب عن شيخو أيب ا٢بسْب زيد بن ا٢بسن البيهقي عن السيد  -رٞبو اهلل-بن أٞبد 
ْيو اإلماـ أيب ا٢بسْب علي بن ٧بمد بن جعفر النقيب عن والده، عن اإلماـ أيب طالب َعل

السَّبلـ، ؤّذين الطريقْب نروي أمهات ىذا ا٤بختصر فأقوؿ مستعيناً ٗبن إليو كل كائن 
، عن شيخو -رٞبو اهلل-يُؤؿ، حدثِب شيخنا الفاضل ا٤بربز التقي عبداهلل بن علي الغاليب 

قطب العَبة الطاىرة أٞبد بن يوسف بن ا٢بسْب زبارة عن شيخو العبلمة ا٢بسْب بن 
أبيو يوسف ابن ا٢بسْب زبارة، عن أخيو العبلمة أٞبد بن عبدالرٞبن يوسف زبارة، عن 

الشامي، عن شيخو العبلمة ا٢بسْب ابن أٞبد زبارة، عن شيخو القاضي احملقق أٞبد بن 
صاٌف بن أيب الرجاؿ، عن القاضي ا٢بافظ أٞبد بن سعد الدين ا٤بسوري، قاؿ: أخربنا 

القاسم بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ؛ ولشيخنا طرؽ أخر  ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن اإلماـ ا٤بنصور باهلل
ال حاجة إُف إستيفائها رواية عن شيخو شيخ العَبة العبلمة أٞبد بن زيد الكبسي، عن 

شيخو العبلمة ٧بمد بن علي الشوكآف، عن شيخو العبلمة عبدالقادر بن أٞبد الكوكبآف، 
َعلْيو السَّبلـ قاؿ: أخربنا السيداف عن مشائخو يرفعو إُف اإلماـ األعظم القاسم بن ٧بمد 

العا٤باف أمّب الدين بن عبداهلل ا٥بادي وإبراىيم بن ا٤بهدي ا١بحايف، عن العبلمة أٞبد بن 
عبداهلل الوزير صاحب )التحرير( ا٤بشهور )با٤بقاصد(، قاؿ: أخربنا اإلماـ ا٢بافظ شرؼ 

 الدين َعلْيو السَّبلـ.

عة. منها رواية عن شيخو سيد العَبة وحافظهم ولئلماـ شرؼ الدين طرؽ ٨بتلفة واس
إبراىيم بن ٧بمد بن عبداهلل الشهّب بابن الوزير، عن شيخ العَبة ومسندىا ومفسرىا 

و٧بدثها السيد الصبلحي صبلح الدين بركة أىل البيت ا٤بطهرين أيب العطايا عبداهلل بن 
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التألو ٰبٓب بن ا٤بهدي عن  ٰبٓب بن ا٤بهدي ابن القاسم ا٢بسِب ا٤بؤيدي، عن والده العاَف
السيد اإلماـ األكرب والواثق باهلل ا٤بطهر ابن اإلماـ ا٤بهدي لدين اهلل أمّب ا٤بؤمنْب ٧بمد، 
عن والده ا٤بهدي ا٤بذكور، عن والده أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بطهَّر بن ٰبٓب، عن الفقيو العبلمة 

هيد ا٤بهدي لدين اهلل أٞبد ا٤بذاكر ٧بمد بن أٞبد ابن أيب الرجاؿ، عن اإلماـ السعيد الش
بن ا٢بسْب )سبلـ اهلل عليو(، عن الشيخ العاَف ا٤بعروؼ شغلو وىو أٞبد بن ٧بمد بن 

القاسم األكوع، عن اإلماـ األوَّاه ا٢بافظ ا٤بنصور باهلل أمّب ا٤بؤمنْب عبداهلل بن ٞبزة َعلْيو 
اضي األجل مشس السَّبلـ، عن شيخو العبلمة ا٤بربز ا٢بسن بن ٧بمد الرصاص، عن الق

الدين جعفر ابن أٞبد بن عبدالسبلـ ابن أيب ٰبٓب )رضواف اهلل عليو( قراءة، قاؿ: أخربنا 
الشيخ اإلماـ شرؼ الفقهاء قطب الدين أبو ا٢بسْب أٞبد بن ا٢بسن الكِب )طوؿ اهلل 

، قاؿ: -رٞبو اهلل-عمره وأسعده(، قاؿ: أخربنا السيد اإلماـ نصر بن مهدي الوتكي 
السيد ا٤برشد باهلل رضي اهلل عنو قاؿ: أخربنا أبو ٧بمد عبداهلل بن عمر بن عبداهلل أخربنا 

بن رستد بن ا٤بهيار البغدادي بقرائٍب عليو بأصفهاف، قاؿ: حدثنا أبو الطيب عبدالرٞبن 
ابن ٧بمد بن عبداهلل بن شيبة العطار ا٤بقريء ا٤بعروؼ با٢بريري إمبلًء بالبصرة يف سنة سبع 

ث مائة، قاؿ: حدثنا أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن بسطاـ الزعفرآف، قاؿ: وستْب وثبل
حدثِب عمي ٧بمد بن عبداهلل بن بسطاـ قاؿ: حدثنا ا٢بسْب بن الفضل بن الربيع قاؿ: 

حدثِب أخي عبيداهلل ابن الفضل ابن الربيع قاؿ: حدثِب أيب الفضل ابن الربيع قاؿ: حدثنا 
سنة سبع وأربعْب ومائة قاؿ: ٤با قدـ ا٤بدينة قاؿ ِف: إبعث  أبو جعفر ا٤بنصور أمّب ا٤بؤمنْب
من يأتيِب بو بعثاً، قاؿ: فأمسكت عنو  -يعِب الصادؽ  -إُف جعفر بن ٧بمد العلوي 

لكي ينساه، فقاؿ: أَف آمرؾ أف تبعث إُف جعفر بن ٧بمد العلوي ومن يأتيِب بو بعثاً ؟ 
فقاؿ ِف الثالثة وأغلظ ِف: أَف آمرؾ أف  قتلِب اهلل إف َف أقتلو فأمسكت عنو لكي ينساه

فبعثت إليو (،[39])تبعث إُف جعفر بن ٧بمد العلوي من يأتيِب بو بعثاً قتلِب اهلل إف َف أقتلو
فجاء فدخلت فقلت: يا أمّب ا٤بؤمنْب؛ جعفر بن ٧بمد يف الباب، فأذف لو فدخل فلما 
دخل قاؿ جعفر بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ: السبلـ عليك يا أمّب ا٤بؤمنْب ورٞبة اهلل وبركاتو، 
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فقاؿ أبو جعفر: ال سلم اهلل عليك يا عدو اهلل؛ تلحد يف سلطآف وتبغي الغوائل يف 
قتلِب اهلل إف َف أقتلك، فقاؿ لو جعفر بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ: يا أمّب ا٤بؤمنْب إف  ملكي،

سليماف بن داود أعطي فشكر، وإف أيوب أبتلي فصرب، وإف يوسف ظلم فغفر، وأنت 
الصاٌف، فأطرؽ طويبلً فمد يده فصافحو فمد يده حٌب َأجلَّو على مفرشة مث قاؿ: يا ُغبلـ 

مدىن كبّب فيو غالية فغلف ٢بيتو بيده حٌب خلُتها قاطرة مث قاؿ: لعلنا عليَّ با٤بنحفة وىو 
قد حبسناؾ؛ إذىب يف حفظ اهلل ويف كبلئتو، يا ربيع إ٢بق أبا عبداهلل جائزتو وكسوتو، 
فخرج وتبعتو فقلت: يا أبا عبداهلل قد رأيت من غضب أمّب ا٤بؤمنْب ما َف ير ورأيت من 

تك ٙبرؾ شفتيك حٌب دخلت بشيٍء فما ىو ؟ فعلمنيو، رضائو بعد ذلك ما قد رأيت ورأي
قاؿ: نعم؛ أما إف لك مودة، أما أنت رجل منا أىل البيت، قلت: اللهمَّ احرسِب بعينك 

الٍب ال تناـ، واكنفِب بكنفك الذي ال يراـ، واغفر ِف بقدرتك عليَّ وال أىلك وأنت 
وكم من بلية ابتليتِب ّٔا قّل رجائي، كم من نعمة أنعمت ّٔا عليَّ قل ٥با عندؾ شكري، 

٥با عندؾ صربي، فيا من قل عنده شكري فلم ٰبرمِب، ويا من قل عند بليتو صربي فلم 
ٱبذلِب، ويا من رآٓف على ا٣بطأ فلم يفضحِب، يا ذا ا٤بعروؼ الذي ال ينقضي أبداً، ويا ذا 

وبك أدرأ يف النعم الٍب ال ٙبصى أبداً أسألك أف تصلي وتسلم على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد 
٫بره وأستعيذؾ من شره، اللهم أعِب على ديِب بدنياي وعلى آخريت بتقواي اللهمَّ احفظِب 

٩بػَّا غيبت عنو فبل تكلِب إُف نفسي فيما خطر بو، يا من ال تضره الذنوب وال تنقصو 
ا٤بغفرة اغفر ِف وأعطِب ماَف ينقصك، إنك أنت وىَّاب أسألك فرجاً قريباً وصرباً ٝبيبلً 

 ورزقاً واسعاً والعافية من ٝبيع الببليا وشكر العافية .

ويف كتاب )أنوار اليقْب( لئلماـ ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدر الدين َعلْيو السَّبلـ رواية عن 
اإلماـ ا٢بافظ ا٤برشد باهلل يف )جامعو الكبّب لؤلماِف( ما لفظو قاؿ: روينا عن كتاب )أماِف 

ـ( عن جعفر بن ٧بمد الصاؽ َعلْيو السَّبلـ قاؿ: خرج علي بن أيب ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبل
طالب َعلْيو السَّبلـ ا٤بعسكر ليلة األحزاب فشعر بو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: 
))إُف أين يا أبا ا٢بسن ؟((، فقاؿ: )خرجت حارساً هلل تعاُف ورسولو(، فهما يتخاطباف إذ 



السَّبلـ فقاؿ: ))يا ٧بمد إف اهلل، جل ثناؤه وتقدست أ٠باؤه، يقرأ عليك  نزؿ جربيل َعلْيو
السبلـ ويقوؿ لك: قد أىديت إُف علي بن أيب طالب كلمات من كنوز العرش ال يضره 
معها كيد شيطاف وال سطوة سلطاف وال لسعة حية وال عقرب وال سبع ضار وال جبار 

ا١بميل وَف يؤاخذ با١بريرة وَف يهتك السَب، عات والكلمات ىي: يا من سَب القبيح وأظهر 
ويا من رآٓف على ا٤بعاصي فلم يفضحِب أسألك أف تبلغِب ما أؤملو من أمر ديِب ودنياي 

وآخريت وأف تدخلِب يف ٞبايتك الٍب ال تستباح واحرسِب بعينك الٍب ال تناـ واكنفِب 
ك الٍب ال ٚبفر، عز بكنفك الذي ال يراـ وأدخلِب يف سلطانك الذي ال يظاـ ويف ذمت

جارؾ وال إلو غّبؾ وال معُبود سواؾ فصل على ٧بمد وأىل بيتو الطيبْب الطاىرين، وعد 
على ديِب بدنياي وعلى آخريت بتقواي، وذللػو ِف كما ذللت الرياح لسليماف بن داود َعلْيو 

حقده السَّبلـ، وكفو عن إذيٍب، واطمس بصره عن مشاىديت، وأبدلِب من غلو ُودِّا ومن 
 عفواً ومن عداوتو سلماً يا أرحم الراٞبْب((.

ويف غّبه قاؿ يف قصة ا٢بسن السبط )صلوات اهلل عليو( ٤با أرسل لو معاوية والنفر الذي 
أرادوا سبو، قلت: )والقصة يف كتب السّب وكتب الطريقة وغّبىا مشهورة(، فقاؿ بدعاء 

إٓف أدرأ بك يف ٫بورىم، وأعوذ بك من عند هنوضو قاؿ يف )ا٢بدائق الورديَّة( ىو: اللهمَّ 
شرورىم، وأستعْب بك عليهم، فاكفنيهم ٗبا شئت وكيف شئت وأْف شئت ٕبولك وقوتك 

 يا رٞبن . إنتهى.

األذكار العامة المطلقة  ([40])الباب الثالث والثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد من
 عن تقييد وقت ومكان

يف )صحيفة علي بن موسى الرضا َعلْيو السَّبلـ( بسنده الصحيح قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف هلل عموداً من ياقوتة ٞبراء رأسو ٙبت العرش وأسفلو على 
ظهر ا٢بوت يف األرض السابعة السفلى فإذا قاؿ العبد: ال إلو إال اهلل إىتز العرش فتحرؾ 

ود وٙبرؾ ا٢بوت، فيقوؿ الرّب عز وجل: أسكن عرشي، فيقوؿ العرش: كيف أسكن العم
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وَف تغفر لقائلها ؟، فيقوؿ اهلل عز وجل: أشهدوا سكاف ٠بوايت أٓف قد غفرت لقائلها((، 
 وال ٱبفى ما يف ىذا من أمر التشبيو والتخييل البليغ.

قلت للحسن بن علي َعَلْيهم ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أيب ا١بوزاء قاؿ: 
السَّبلـ: ما الذي ٙبفظ من رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: كاف يعلمنا ىذا 

الدعاء: ))اللهمَّ اىدٓف فيمن ىديت، وعافِب فيمن عافيت، وتولِب فيمن توليت، وبارؾ ِف 
يذؿ من  فيما أعطيت، وقِب شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك، وإنو ال

واليت((، وزاد يف )آّموع(: ))وال يعز من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت((، زاد يف 
)ا١بامع(: ))سبحانك رّب البيت((، وزيادة )آّموع( ىي يف )األحكاـ( قاؿ ا٥بادي َعلْيو 

تقى وا٥بدى السَّبلـ: وزاد فيها رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))اللهمَّ إٓف أسألك ال
والعفة والغناء، وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو((، قاؿ: وىذا القنوت يقنت بو بعد 

التسليم من الوتر، مث روى قنوت أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو السَّبلـ: )اللهمَّ إليك رُفعت 
 األبصار(...إٍف، قاؿ: وىو بعد التسليم كاف يقنت بو، ولفظ )أماِف أٞبد بن عيسى َعلْيو

السَّبلـ( أف الزيادة: ))اللهمَّ إٓف أسألك ا٥بدى والتقى((، إُف أف قاؿ: ))وغلبة العدو وبوار 
 األٔف((، وفسره بكسادىا.

قلت: رواية أيب طالب َعلْيو السَّبلـ ُمطلقة وقد روي ىذا الدعاء يف تعليم جربيل َعلْيو 
)٦بموع ]اإلماـ[ زيد بن علي َعلْيو  السَّبلـ للنيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم القنوت يف

السَّبلـ( باختبلؼ يسّب فيؤخذ من ىذا صحة األمرين جعلو يف القنوت والدعاء بو يف 
سائر األوقات، وقد كاف يدعو بو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف سائر أوقاتو، قاؿ أبو 

 ا١بوزى: مث ساؽ باقي الرواية.

كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يدعوا ّٔذه الدعوات: وفيو من حديث أنس قاؿ:  
))اللهمَّ إٓف أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال ٱبشع ودعاء ال يسمع ونفس ال تشبع((، 

 مث يقوؿ: ))اللهمَّ إٓف أعوذ بك من ىؤالء األربع((.



م لرجل من أصحابو: وفيو من حديث جابر قاؿ: قاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّ 
))كيف تتشهد حْب تفرغ من الصبلة ؟((، فأخربه، قاؿ: مث أقوؿ: اللهمَّ إٓف أسألك ا١بنَّة 
وأعوذ بك من النار، ولست أحسن دندنتك وال دندنة معاذ، فقاؿ لو النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 

َلْيو وآلو وَسلَّم يؤخذ منو وآلو وَسلَّم: ))حو٥با ندندف((، وال ٱبفى أف تقريره لو َصلَّى اهلل عَ 
 تعيْب الوقت لذلك الدعاء وىو عقيب الصبلة فيكوف من ا٤بقيد حينئذ.

وفيو من حديث أيب ذر  قاؿ: سئل رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أي الكبلـ أفضل 
وفيو من  ؟، قاؿ: ))ما اصطفاه اهلل تعاُف ٤ببلئكتو، أو قاؿ لعباده: سبحاف اهلل وٕبمده((،

: ))سبحاف اهلل -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم–حديث أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
وا٢بمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل ىن الباقيات الصا٢بات 

 وىي كنز من كنوز ا١بنَّة((.

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ست وفيو من حديث عبداهلل بن عمر قاؿ: علمنا رسوؿ اهلل 
دعوات قاؿ: ))علموىن أنفسكم وأزواجكم وأوالدكم: أعوذ باهلل من صاحب ُمغوي، أو 

 ىوى يردي، أو عمل ٱبزي، أو فقر ينسي، أو غُب يطغي، أو جار يؤذي((.

َعَلْيو  ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل
وآلو وَسلَّم: ))قاؿ موسى بن عمراف َعلْيو السَّبلـ: يا رّب علمِب شيئاً أذكرؾ بو وأدعوؾ، 
قاؿ: قل يا موسى: ال إلو إال اهلل، قاؿ: كل عبادؾ يقولوا ىذا، قاؿ: قل ال إلو إال اهلل، 

بع قاؿ ال إلو إال أنت أنا أريد شيئاً ٚبتصِب بو، قاؿ: يا موسى لو أف السموات الس
 وٕبارىن واألرضْب السبع يف كفة وال إلو إال اهلل يف كفَّة مالت ّٔم ال إلو إال اهلل((.

وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من دعى 
ِمَن  بدعوة ذي النوف استجيب لو، مث قاؿ: }اَل إَِلَو ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإٓفّْ ُكْنتُ 

 ]األنبياء[((. {(87)الظَّاِلِمْبَ 



وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف اهلل 
سبحانو ليلـو على العجز فأبل من نفسك ا١ُبهد فإف غلبت فقل: توكلت على اهلل، أو 

 حسيب اهلل ونعم الوكيل((.

اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا سألتم اهلل  وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ
تعاُف فقولوا: ربّنا لك ا٢بمد ال إلو إال أنت ا٤بناف بديع السموات واألرض ذا ا١ببلؿ 

 واإلكراـ((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ ِف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أال 
تقو٥بنَّ تُغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر ومثل عدد الذر مع أنو  أعلمك كلمات

مغفور لك ؟، ال إلو اهلل ا٢بليم الكرٔف، ال إلو إال اهلل العلي العظيم، سبحاف رّب السموات 
 والسبع ورّب العرش العظيم وا٢بمد هلل رّب العا٤بْب((.

َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))اللهمَّ وفيو من حديث عائشة قالت: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
عافِب يف جسدي، اللهمَّ عافِب يف بصري واجعلهما الوارث مِب، ال إلو إال اهلل ا٢بليم 

 الكرٔف، سبحاف اهلل رّب العرش العظيم وا٢بمد هلل رّب العا٤بْب((.

وَسلَّم يقوؿ:  وفيو من حديث أيب علقمة عن أيب ىريرة: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو
))سبحاف اهلل نصف ا٤بيزاف، وا٢بمد هلل ملئ ا٤بيزاف، واهلل أكرب ملئ السموات واألرض، وال 

 إلو إال اهلل ليس دوهنا سَب وال حجاب حٌب ٚبلص إال رّّٔا((.

وفيو من حديث حذيفة قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل إف يف لسآف ذرباً على أىلي قد خشيت 
، إٓف ألستغفر اهلل كل يـو مائة اؿ: ))فأين أنت عن اإلستغفار ؟أف يدخلِب ذلك النار، ق

 مرة((.

وفيو من حديث ا٢بسن بن مالك قاؿ: كنا مع رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف 
سفر فقاؿ لنا: ))إستغفروا اهلل((، فاستغفرنا، فقاؿ لنا: ))أٛبوىا سبعْب مرة فما من عبد وال 

 يف كل يـو وليلة سبعْب مرة إال غفر اهلل لو سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أَمة إستغفر اهلل



أصاب يف يـو وليلة سبعمائة ذنب((، وال ٱبفى أف ىذا من ا٤بطلق وإف قيده الراوي بذكر 
 السفر فإ٭با أراده طرداً واهلل أعلم.

لغنا عن رسوؿ ويف كتاب )الزىد( من أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( قاؿ ا٥بادي َعلْيو السَّبلـ: ب
اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))من ختم يومو يقوؿ عشر مرات: أستغفر اهلل الذي ال 
إلو إال ىو ا٢بي القيـو وأتوب إليو، اللهمَّ اغفر ِف وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إال 

ف يف ليلتو((، قاؿ ٰبٓب بن غفر اهلل لو ما كاف يف يومو، أو قا٥با يف ليل إال غفر اهلل لو ما كا
ا٢بسْب )صلوات اهلل عليو(: ذلك ٤بن كاف تائباً منيباً ٨بلصاً توبتو... إٍف يف إشَباط التوبة 

 وىو طويل.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( أيضاً من حديث مصعب بن سعد عن أبيو قاؿ: كاف 
كلمات كما يعلم ا٤بكتب الكتابة: رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يعلم ىذه ال

))اللهمَّ إٓف أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من ا١بنب، وأعوذ بك من أف أرّد إُف أرذؿ 
 العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القرب((.

وفيو من حديث ببلؿ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف اصطفاء أكـر 
لو إال اهلل، وسبحاف اهلل، وا٢بمد هلل، واهلل أكرب، طوَب ٤بن وجد يف صحيفتو الكبلـ ال إ

 إستغفاراً كثّباً((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: علم رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فاطمة 
تنصره )عليها السبلـ( أف تقوؿ: ))أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو ا٢بي القيـو وأس

وأستعصمو وأتوب إليو وىو التواب الرحيم((، وقاؿ ٥با: ))يا بُنيَّة من قا٥با مرة غفر اهلل لو، 
ومن قا٥با مرتْب غفر اهلل لو ولوالديو، ومن قا٥با ثبلثاً غفر اهلل لو ولوالديو ولقرابتو، ومن قا٥با 

 َلْيو وآلو وَسلَّم.أربعاً غفر اهلل لو ولوالديو ولقرابتو وألمة ٧بمد(( َصلَّى اهلل عَ 

وفيو من حديث عبداهلل بن أيب أوىف قاؿ: جاء رجل إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
القرآف قاؿ: ))قل: ا٢بمد هلل،  ([41])وَسلَّم فقاؿ: إٓف ال أقرأ القرآف فعلمِب شيئاً ٯبزيِب من

وسبحاف اهلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((، قاؿ: فقبض على 

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn41#_ftn41


يده وعد ٟبساً مع إّٔاِمو قاؿ: ىذا هلل تعاُف فما ِف، قاؿ: ))قل: اللهمَّ اغفر ِف وارٞبِب 
ك عليهن بيده األخرى وعد ٟبساً مع إّٔامو مث أدبر فقاؿ واىدٓف وعافِب وارزقِب((، فأمس

 رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))مؤل يديو من ا٣بّب((.

وفيو من حديث أيب مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))رأيت 
فقاؿ: يا ٧بمد أقريء أمتك عِب السبلـ  إبراىيم َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ليلة أسري يب

وأخربىم أف ا١بنَّة طيبة الَببة عذبة ا٤باء وإهنا قيعاف وغراسها سبحاف اهلل، وا٢بمد هلل، وال 
 إلو إال اهلل، واهلل أكرب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((.

لو وَسلَّم: ))من وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآ
قاؿ يف كل يـو مائة مرة: ال إلو إال اهلل ا٢بق ا٤ببْب، كاف لو أماناً من الفقر وأمن من وحشة 
القرب واستجلب بو الغنا واستقرع ّٔا باب ا١بنَّة((، ولفظو يف )ا١بامع الكبّب(: ))من قاؿ يف  

ناً من الفقر وأماناً من وحشة كل يـو مائة مرة: ال إلو إال اهلل ا٤بلك ا٢بق ا٤ببْب، كاف لو أما
القرب واستجلب ّٔا الغُب واستقرع ّٔا باب ا١بنَّة((، رواه الشّبازي يف )األلقاب( من طريق 
ذي النوف ا٤بصري عن سليم، ورواه ا٣بطيب والديلمي والرافع وابن النجار من طريق الفضل 

ما يف الكتاب، ورواه  بن غاّف عن مالك بن أنس عن حعفر بن ٧بمد َعلْيو السَّبلـ...إٍف
 أبو نُعيم يف )ا٢بلية( من طريق ابن زريق عن سليم ا٣بواص عن مالك. إنتهى.

قلت: وفائدتو ذكر الزيادة يف قولو يف صدر ا٤بًب ))ا٤بلك(( فينبغي الزيادة ألهنا مقبولة وىي 
 غّب ٨بلة وال مانعة، قاؿ الفضل بن علقم: لو رحل اإلنساف يف ىذاا٢بديث إُف خراساف

 لكاف قليبًل. إنتهى.

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: كاف من دعاء رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))اللهمَّ اغفر لنا وارٞبنا وارض عنا وأدخلنا ا١بنَّة و٪بنا من النار وأصلح شأننا كلو، فكأنا 

 اشتهينا يزيدنا فقاؿ: ))قد ٝبعت األمرين((.

ىريرة قاؿ: ما رأيت أحداً بعد رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وفيو من حديث أيب 
 أكثر أف يقوؿ: ))أستغفر اهلل وأتوب إليو((، من رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم .



وفيو من حديث ىآفء بن عثماف ا١بهِب قاؿ: أخربتِب ٞبيصة بنت ياسر عن بشّبة 
ى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أمرىن أف يراعْب التسبيح والتهليل والتقديس أخربهتا أف النيب َصلَّ 

 ويعقدف األنامل فإهننَّ مسؤالت ومستنطقات .

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ: ال إلو إال 
وتراً َف يتخذ صاحبة وال ولداً، إال اهلل وحده ال شريك لو إ٥باً واحداً أحداً صمداً فرداً 

أعطاه اهلل تعاُف يف ا١بنَّة أربع مائة قصر من ياقوتة ٞبراء((، مث قاؿ: ))ىذا القوؿ على 
 ا٤بؤمن خفيف وعلى ا٤بنافق ثقيل((.

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من ىلل مائة مرة 
انت خّباً لو من عشر رقاب يعتقها ومن سبع بدنات ينحرىا عند بيت اهلل وكرب مائة مرة ك

 ا٢براـ((.

وفيو من حديث خالد بن عمراف عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو قاؿ: ))خذوا 
ُجّنتكم((، قالوا: يا رسوؿ اهلل من عدو حضر ؟، قاؿ: ))ال؛ بل من النار((، قاؿ: قلنا وما 

لنار ؟، قاؿ: ))سبحاف اهلل، وا٢بمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، والحوؿ وال جنتنا من ا
قوة إال باهلل فإهنن يأتْب يـو القيامة مقدمات ومعقبات و٦بنبات وىنَّ الباقيات 

 الصا٢بات((، وىو يف غّبه أيضاً.

 اهلل، واهلل وفيو من حديث ابن عمر قاؿ: ))من قاؿ سبحاف اهلل، وا٢بمد هلل، وال إلو إال
أكرب كتب اهلل لو بكل واحدة منهن عشر حسنات ورفع لو ّٔن عشر درجات، ومن زاد 
زاده اهلل ، ومن حالت شفاعتو دوف حد من حدود اهلل ضاد اهلل يف أمره ، ومن خاصم 

خصومة باطل كاف يف سخط اهلل حٌب ينزع ، ومن يغتب مؤمناً أو مؤمنة بغّب علم حبسو 
يف ردعة ا٣بباؿ حٌب ٱبرج ٩با قاؿ وليس ٖبارج((، وقد ذكرنا ا٢بديث برمتو  اهلل يـو القيامة

وإف كاف الثمرة يف صدره ٤با فيو من الفائدة ا١بليلة فرب عامل بالصدر والعجز إف شاء اهلل 
تعاُف ، وىذا ا٢بديث وأمثالو ٩با فيو نوع من ذكر معْب وإف كررنا فلمندوحة ما فيو من 



والفائدة ىنا ذكر ا١بزاء فيو غّب ما تقدـ فيتأمل فيما عرض من  إختبلؼ يستدعي الذكر،
 ذلك واهلل أعلم.

وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ: ال 
إلو إال اهلل قبل كل أحد، وال إلو إال اهلل بعد كل أحد، وال إلو إال اهلل يبقى ربّنا ويفُب كل 

حد أتاه حافظاه عند النشر فقاال: قم فإنك من اآلمنْب، ويؤتى ٕبلتْب فيكساٮبا ومركب أ
فّبكبو فينظر إليو ا٤بؤمنوف فيقولوف: ملك مقرب، وينظر إليو األنبياء فيقولوف: نيب مرسل، 

 حٌب يقف ٙبت لواء ا٢بمد((.

م: ))من قاؿ: ال إلو إال وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّ 
اهلل وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت وىو حي ال ٲبوت بيده ا٣بّب وىو 
على كل شيٍء قدير، خرقت كل سقف من السماء فبل يلتأـ خرقها حٌب ينظر اهلل، عز 

يو من وجل، إُف قائلها فحقاً على اهلل سبحانو أف ال ينظر إُف عبد فيعذبو أبداً((، وف
حديث راشد بن سعد مثلو بنقص: ))وىو حي ال ٲبوت بيده ا٣بّب((، وزيادة: ))يف كل 

يـو مائة مرة((، واختبلؼ يف ا١بزاء فهنا: ))أتى اهلل يـو القيامة ووجهو أضوأ من القمر ليلة 
 البدر((.

من قاؿ: ال وفيو من حديث أنس أيضاً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))
إلو إال اهلل غرست لو شجرة يف ا١بنَّة من ياقوتة ٞبراء منبتها من ا٤بسك فيها مثل ثدي 

نكثر من أف نقوؿ: ال  عن سبعْب حلة((، قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل أذاً  ([42])األبكار يعلق
 : ))خّب اهلل أكثر وأطيب((.-َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم–إلو إال اهلل ؟، قاؿ رسوؿ اهلل 

وفيو من حديث أنس أيضاً قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما ٜبن ا١بنَّة ؟، فقاؿ: ))ال إلو إال اهلل، ومن 
على ما يف صحيفتو  قاؿ: ال إلو إال اهلل، مائة مرة، يف كل يـو وليلة إال أتت

 فطمستها((. ([43])مرسية

وفيو من حديث حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا حذيفة ومن 
ال اهلل يريد ّٔا وجو اهلل أدخلو اهلل ا١بنَّة، يا حذيفة من ختم لو ختم لو بشهادة أف ال إلو إ
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بإطعاـ مسكْب يريد بو وجو اهلل أدخلو اهلل ا١بنَّة، يا حذيفة، من ختم لو بصياـ يـو يريد بو 
وجو اهلل أدخلو اهلل ا١بنة(( قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل أسر ىذا أـ أعلنو؟ قاؿ: ))بل 

 آلخر شيًء ٠بعتو من رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم.أعلنو((، قاؿ حذيفة: إنو 

وفيو من حديث زيد بن أرقم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قاؿ: 
ال إلو إال اهلل ٨بلصاً من قلبو دخل ا١بنَّة((، مث قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 

ص ببل إلو إال اهلل أف ٙبجزؾ عما حـر اهلل عليك((، وال ٱبفى ما يف ىذا ))واإلخبل
ا٢بديث من التقييد باإلخبلص، وتفسّب اإلخبلص بعدـ العصياف من احملبطات وقد إستلـز 

إخبلص القلب، وأما إخبلص القلب منفرداً فغّب نافع وقد ينازع فيو وردَّه ظاىر من 
ا١بزاء أو يتكل على العمل وجوابو يف ا٢بديث السابق ا٢بديث ورٗبا استكثر الناظر ىذا 

قريباً من أف ))خّب اهلل أطيب وأكثر((، وما يف ىذا أيضاً من أف ا٤بنتفع ّٔا يسّب من الناس 
بالنظر إُف التقييد مع تفسّبه كما يف حديث: ))ا٤بخلصوف على خطر عظيم((، فنسأؿ اهلل 

بوية فكفى بصاحبها طبيباً ودليبلً على ا٣بّب، واهلل التوفيق، وينبغي التدبر ١بميع ا٤بعآف الن
 تعاُف أعلم.

وفيو من حديث ابن عباس مرفوعاً من دعاء رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وتضرعو 
قاؿ يف حجة الوداع: ))اللهمَّ إنك قد ترى مكآف وتسمع كبلمي وتعلم سري وعبلنيٍب وال 

نا البائس الفقّب، ا٤بستغيث ا٤بستجّب، الوجل، ا٤بشفق ٱبفى عليك شيء من أموري، أ
ا٤بضرور، ا٤بعَبؼ بذنبو أسألك مسألة ا٤بسكْب، وأبتهل إليك إبتهاؿ ا٤بذنب الذليل، 

وأدعوؾ دعاء ا٣بائفْب دعاء من خضعت لك رقبتو وفاضت إليك عيناه وذؿ خده ورغم 
رحيماً يا خّب ا٤بسؤلْب ويا خّب لك أنفو، اللهمَّ ال ٘بعلِب بدعائك شقياً، وكن يب رؤفاً 

 ا٤بعطْب((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ ِف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا علي 
إحفظ ىؤالء الكلمات فإهنن ال يقّرّف يف قلب منافق وال يقو٥بن عبد ثبلث مرات إال خرج 

ضعفي، وخذ إُف ا٣بّب بناصيٍب، واجعل  من النفاؽ: اللهمَّ إٓف ضعيف فقو يف رضاؾ



اإلسبلـ منتهى رضاي، وبارؾ ِف فيما قسمت ِف، وبلغِب برٞبتك الذي أرجو من رٞبتك، 
 واجعل ِف وداً يف صدور ا٤بؤمنْب، وعهداً عندؾ يا كرٔف((.

ٓف وفيو من حديث أـ معبد: كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))اللهمَّ طهر لسا
من الكذب، وقليب من النفاؽ، وبصري من ا٣بيانة فإنك تعلم خائنة األعْب وما ٚبفي 

 الصدور((.

وفيو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وآلو وَسلَّم: ))إنو جاءٓف جربيل َعلْيو السَّبلـ يف أحسن صورة َف ينػزؿ يف مثلها قط 

مستبشراً ّٔذا الدعاء فقاؿ: السبلـ عليك يا ٧بمد، قاؿ: وعليك السبلـ يا  ضاحكاً 
جربيل((، مث ساؽ شرح قصة بعث اهلل لو إُف رسولو بالدعاء ىذا، وعّظم من شأف ىذا 
الدعاء تعظيماً َف يبلغ درجتو شيٍء وىو أف قاؿ لو )عليهما صبلة اهلل وسبلمو(: ))قل: 

َب القبيح، يا من ال يؤاخذ با١بريرة وال يهتك السَب، يا عظيم اللهمَّ يا من أظهر ا١بميل وس
العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع ا٤بغفرة، يا باسط اليدين بالرٞبة، يا صاحب كل ٪بوى، 
ويا منتهى كل شكوى، يا كرٔف الصفح، يا عظيم ا٤بن، يا مبتديء بالنعم قبل استحقاقها، 

ويا غاية رغبتنا أسألك يا اهلل أف ال تشوه خلقي يف النار((، مث قاؿ ([44])يا ربّنا ويا سيدنا
رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))وما ثواب ىذه الكلمات ؟((، قاؿ جربيل َعلْيو 

بلـ: ال ٲبكن حصر جزائها، مث ساقها كلمة كلمة فقاؿ: ))إذا قاؿ: يا من أظهر السَّ 
ا١بميل وسَب القبيح سَبه اهلل يف الدنيا واآلخرة((...إٍف حذفناه إختصاراً، وعلى ا١بملة فهو 

 من أعظم ما ورد فيو ا١بزاء على اإلطبلؽ.

: دخل رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( عن علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ
َعَلْيو وآلو وَسلَّم على بعض أزواجو وعندىا نوى العجوة تسبح بو، قاؿ: ))ما ىذا؟((، 

، فقاؿ: ))لقد قلت يف مقامي ىذا أكثر من كل شيٍء سبحت  قالت: أسبح ّٔذا كل يـو
عدد  بو يف أيامك كلها((، قالت: وما ىو يا رسوؿ اهلل ؟، قاؿ: ))قلت: سبحانك اللهمَّ 

 ما أحصى كتابك، وسبحانك زنة عرشك ومنتهى رضى نفسك((.
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وفيو عنو َعلْيو السَّبلـ قاؿ: ))من سبح اهلل يف كل يـو مائة مرة، وٞبده مائة مرة، وكربه مائة 
مرة، وىللو مائة مرة وقاؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل مائة مرة دفع عنو من الببلء سبعوف 

ب لو من ا٢بسنات عدد ما سبح سبعوف ضعفاً، و٧بى عنو من نوعاً أدناىا القتل، وكت
 السيئات سبعوف ضعفاً((، وىذا لو حكم الرفع.

 ]فصل في حديث الصيحة وما فيها من العبرة[

ولنذكر يف ىذا ا٤بوضع ما ورد جامعاً بْب األخذ من األذكار النبوية والقرآنية لتوسط ىذا 
ما رواه اإلماـ ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ يف أماِف الفصل بينهما وفيو عربة للمعتربين وىو 

اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم: ))يطلع كوكب يف آخر الزماف من ا٤بشرؽ ويكوف يف ذلك العاـ صيحة يف رمضاف 

ألفاً، ويصم سبعوف ألفاً، وٱبرس سبعوف ألفاً،  ٲبوت فيها سبعوف ألفاً، ويعمى ويتيو سبعوف
وتنفتق سبعوف ألف عذراء، ويصعق سبعوف ألفاً((، قيل: يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا إف كاف 

 ذلك ؟

قاؿ: ))عليكم بالصدقة والصبلة والتسبيح والتكبّب وقراءة القرآف((، قيل: يا رسوؿ اهلل وما 
 عبلمة ذلك أف ال يكوف يف تلك السنة ؟

ؿ: ))إذا مضى النصف من رمضاف وَف يكن فقد أمنت السنة(( ويف رواية أخرى: ))إذا قا
كاف ليلة النصف من ا١بمعة يكوف صوت من السماء((، مث ساؽ ا٢بديث، مث قاؿ 

 الراوي: فمن الساَف من أمتك ؟

قاؿ: ))من لـز بيتو وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبّب هلل تعاُف، مث يتبعو صوت آخر فالصوت 
ألوؿ صوت جربيل َعلْيو السَّبلـ، والثآف صوت الشيطاف، والصوت يف رمضاف وا٤بعمعة يف ا

، وما احملـر ؟، أولو  شواؿ وٛبيز القبائل يف القعدة ويُغار على ا٢باج يف ذي ا٢بجة ويف احملـر
ببلء على أمٍب وآخره فرج ألمٍب الراحلة يف ذلك الزماف بقتبها ينجو عليها ا٤بؤمن خّب من 

 كرة تغل مائة ألف((.دس



وفيو زيادة من حديث أيب ىريرة بعد قولو: ))وتنتهك احملاـر يف احملـر مث يكوف صوت يف 
صفر مث ينازع القبائل يف شهر ربيع مث العجب كل العجب بْب ٝبادي ورجب((، وقاؿ يف 
آخر حديث آخر ورواياتو: ))فكاف إذا جاوز النصف من رمضاف وَف يكن يـو ٝبعة(( قاؿ 

 ساف أحد رجالو: أما عامكم فقد سلم .ح

قلت: وفيو رواية منقطعة لكنها َف ترفع؛ منها عن أيب قاذويو قاؿ: آية ا٢بديث بأف يكوف 
نار يف السماء شبيهة بأعناؽ البخت أو كأعمدة ا٢بديد، فإذا رأيت ذلك فأعّد ألىلك 

ىذا كلو يف األماِف طعاـ سنة((، قاؿ: ورٗبا عبلمة ا٢بديث عمود نار يطلع يف السماء، و 
أعِب كونو  -مقطعاً يف ا٢بديث الرابع عشر يف ذكر ليلة القدر والرواية عن ابن عباس 

ولفظ: ))كوكب(( َف أجده يف تلك ا٤بواضع ورٗبا ىو يف موضع آخر وىو من  -الراوي 
 رواية أيب الوليد، وأما ا٢بديث ٔبميع طرقو فهو فيو. إنتهى.

ار بآيات قرآنية وسور ورد بها األثر مطلقة ومقيَّدة )فصل( في ذكر شيٍء من األذك
 غير ما سبق

ولنبدأ ٕبديث يعم فضلو، يغِب عن غّبه، ففي أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث 
أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يقوؿ اهلل عز وجل: من شغلو 

يتو أفضل ثواب السائلْب، وفضل كبلـ اهلل على سائر القرآف عن ذكري ومسألٍب أعط
الكبلـ كفضل اهلل تعاُف على خلقو((، وأمثاؿ ذلك كثّب، ؤّذا ا٢بديث يستأنس من جعل 

 القرآف ذكره وورده يف كل حْب.

وفيو من حديث ٛبيم الداري عن رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))من قرأ عشر 
ليلة كتب لو قنطار والقنطار خّب من الدنيا وما فيها، فإذا كاف يـو القيامة يقوؿ آيات يف 

رّبك: إقرأ وارؽ بكل آية درجة حٌب ينتهي إُف آخر آية معو، ويقوؿ رّبك للعبد: إقبض، 
 فيقوؿ العبد بيده: يا رّب أنت أعلم، فيقوؿ: ّٔذه ا٣بلد ؤّذه النعيم((.

لَّى قاؿ: كنت أصلي يف ا٤بسجد فدعآف رسوؿ اهلل وفيو من حديث أيب سعيد ابن ا٤بع
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فلم أجبو، فقلت: يا رسوؿ اهلل إٓف كنت أصلي، فقاؿ: ))أَف 



[((، مث قاؿ: ))أال 24يقل اهلل تعاُف: }اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم{ ]األنفاؿ:
من القرآف ؟، فقاؿ: ا٢بمد هلل رّب العا٤بْب ىي السبع ا٤بثآف  أعلمك سورة ىي أعظم سورة

 والقرآف العظيم الذي أوتيتو((، وقد تقدـ يف صدر الكتاب ذكرىا.

وفيو من حديث عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أال أحدثكم 
األجر مثل ذلك، ومن قرأىا يـو بسورة مؤل عظمتها ما بْب السماء واألرض ولكاتبها من 

ا١بمعة غفر لو ما بينو وبْب ا١بمعة األخرى وزيادة ثبلثة أياـ، ومن قرأ ا٣بمس األواخر منها 
 بعثتو أي الليل شاء ؟، قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: سورة الكهف((.

لو وَسلَّم وفيو من حديث عبداهلل بن عمرو قاؿ: أتى رجل رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآ
فقاؿ: أقرئِب يا رسوؿ اهلل، فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إقرأ ثبلثاً من ذوات الراء((، 
فقاؿ الرجل: كربت سِب واشتد قليب وغلظ لسآف، فأمره بثبلث من ذوات حػم، فقاؿ مثل 

َلْيو وآلو وَسلَّم: قولو األوؿ، فأمره من ا٤بسبحات، فقاؿ مثل ذلك، فقاؿ النيب َصلَّى اهلل عَ 
))إقرأ ولكن إقرأ سورة جامعة((، قاؿ: فأقرأه رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم }ِإَذا 

..إٍف ]الزلزلة[، فقاؿ الرجل: والذي بعثك با٢بق نبيئاً ال أزيد {(1)زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَا٥َبَا
لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أفلح الروٯبل، عليها أبداً، فلما أدبر الرجل قاؿ رسوؿ اهلل صَ 

أفلح الروٯبل، أفلح الروٯبل((، وذكره ا٢بارث بتمامو وأما: ))إهنا تعدؿ قراءة سورة البقرة 
 وأجرىا أجر ربع القرآف(( فقد تقدـ.

آية  وفيو من حديث أيب ىريرة عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))سورة يف القرآف ثبلثوف
 [((.1شفعت ألصحأّا، أو لصاحبها، حٌب غفر لو }تَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك{ ]ا٤بلك:

وفيو من حديث عبداهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))سورة تبارؾ ىي 
 ا٤بانعة من عذاب القرب((.

سوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وفيو من حديث عبداهلل قاؿ: كنا نسميها على عهد ر 
يعِب سورة ا٤بلك  -ا٤بانعة وإهنا يف كتاب اهلل سورة من قرأىا يف كل ليلة فقد أكثر وأطيب 

- . 



وفيو من حديث جابر قاؿ: كاف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ال يناـ حٌب يقرأ ألػم 
ْيو وآلو وَسلَّم: ))وودت أهنا يف قلب كل إنساف من تنػزيل، وتبارؾ، وقاؿ َصلَّى اهلل َعلَ 

 .-يعِب تبارؾ  -أمٍب(( 

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))تعلموا القرآف 
فإنو شافع ألصحابو يـو القيامة((، وقاؿ ألصحابو: ))تعلموا البقرة وآؿ عمراف تعملوا 

، أو كأهنما ([45])هنما يأتياف كأهنما يـو القيامة عمامتاف، أو غيايتافالزىراوين فإ
من طّب صواؼ ٯبادالف عن صاحبهما، وتعلموا البقرة فإف تعلمها بركة وإف تركها حسرة ولن  ([46])ِفْرقاف

 ((.-يعِب السحرة–يستطيعها البطلة 

اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قرأ وفيو من حديث عقبة بن عامر قاؿ: قاؿ رسوؿ 
 من آخر سورة البقرة يف ليلتو آيتاف كفتاه((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ موقوفاً من رواية أيب أمامة عنو أنو كاف يقوؿ: )ما أرى 
ُو اَل إَِلَو رجبلً ولد يف اإلسبلـ وأدرؾ عقلو يف اإلسبلـ يبيت أبداً حٌب يقرأ ىذه اآلية: }اللَّ 

[، حٌب يفرغ من آية الكرسي، ولو تعلموف ما ىي ؟، 255ِإالَّ ُىَو ا٢بَْيُّ اْلَقيُّوـُ{ ]البقرة:
إ٭با أعطيها نبيئكم َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من الكنز من ٙبت العرش، مث قاؿ: ما أتت 

بلة العشاء األخّبة، وأقرأىا عليَّ ليلة قط حٌب أقرأىا ثبلث مرات أقرأىا يف الركعتْب بعد ص
 يف وتري، وأقرأىا حْب آخذ مضجعي من فراشي(.

وفيو عن عبداهلل موقوفاً من رواية مسروؽ وسقّب بن شكل عنو قاال: أعظم آية يف يف 
ْحَساِف{  القرآف: آية الكرسي، وأٝبع آية يف القرآف: }ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ

 آية يف القرآف فرجاً: }يَاِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم{ [، وأكرب90]النحل:
 [.53]الزمر:

وفيو من حديث أيب ذر، الطويل، قاؿ: يا رسوؿ اهلل وأي آية أنزلت عليك أفضل ؟ قاؿ: 
))آية الكرسي((، مث قاؿ: ))يا أبا ذر ما يف السماوات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة 

 ض فبلة((.يف أر 
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ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( و )الرياض( للمظفر ابن عبدالرحيم ا٢بمدوٓف من حديث 
أيب سعيد مرفوعاً قاؿ: ))كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور واضعاً ٠بعو وحُب 
 جبهتو ينتظر مٌب يؤمر(( فقالوا: يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا ؟ قاؿ: ))قولوا: حسبنا اهلل ونعم

الوكيل((، وقد ورد يف ىذه اآلية ما ال مزيد عليو عند الشدائد ويف الصباح وا٤بساء، وكفى 
٥با فضبلً ما دؿ عليو قولو تعاُف: }الَِّذيَن قَاَؿ ٥َبُُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َٝبَُعوا َلُكْم{..إٍف 

 [.173اآلية ]آؿ عمراف:

ؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))بسم وفيو من حديث أ٠باء بنت يزيد قالت: قاؿ رسو 
اهلل األعظم يف ىاتْب اآليتْب: }َوِإ٥َبُُكْم إِلٌَو َواِحٌد اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو الرَّْٞبَُن 

اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو ا٢بَْيُّ (1)وفاٙبة سورة آؿ عمراف: }اَف ]البقرة[، {(163)الرَِّحيمُ 
 عمراف[((. ]آؿ {(2)اْلَقيُّوـُ 

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قرأ }ُقْل ُىَو 
 اللَُّو َأَحٌد{ مائٍب مرة غفر لو ذنوبو ٟبسْب عاماً((.

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: أتى جربيل َعلْيو السَّبلـ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
اؿ: يا ٧بمد أشهد جنازة معوية بن معوية ا٤بزٓف، قاؿ: فخرج النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو بتبوؾ فق

وآلو وَسلَّم ونػزؿ جربيل َعلْيو السَّبلـ يف سبعْب ألفاً من ا٤ببلئكة َعَلْيهم السَّبلـ فوضع 
جناحو األٲبن على ا١بباؿ ووضع جناحو األيسر على األرضْب فتواضعت حٌب نظر إُف 

دينة وصلى عليو رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وجربيل وا٤ببلئكة َعَلْيهم مكة من ا٤ب
السَّبلـ، فلما فرغ قاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا جربيل ٗبا بلغ معوية بن معوية ىذه 

اشياً((، وقولو ))أتى ا٤بنػزلة ؟، قاؿ: بقراءت }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ قائماً وقاعداً وراكباً وم
جربيل النيب بتبوؾ((، وقولو: ))حٌب نظر إُف مكة من ا٤بدينة وصلى عليو((...إٍف ٲبكن 

ا١بمع بأف ا٤بدينة صارت من تبوؾ قبلة النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فيما بينو وبْب مكة 
 حٌب جعلها وسطاً بينو وبْب البيت واهلل تعاُف أعلم.



ا٤بؤيد باهلل َعلْيو السَّبلـ( بسنده يرفعو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ويف )أماِف 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من قرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ ثبلثْب مرة كتب اهلل لو براءة من 

على النار وأماناً يـو الفزع األكرب((، واألحاديث يف ىذه السورة العظيمة واسعة؛ فلنقتصر 
ما قد ذكرنا، ويدؿ على شرفها وعظمها: أهنا دالة على لبّْ التوحيد بشرائف الذات 

والصفات، وقد روي أهنا ٩با فيو االسم األعظم ينفع اهلل ّٔا ؤبميع كتابو ؤبميع أسباب 
 ا٣بّبات من ٝبيع ا٤بخلوقات، آمْب.

اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ 
وَسلَّم: ))لكل شيٍء قلب وقلب القرآف يػس، ومن قرأ يػس كتب لو بقراءتو قراءة القرآف 

 عشر مرات((.

 وفيو من حديث أنس أيضاً بزيادة: ))كتب لو بقراءتو قراءة القرآف عشرين مرة((.

و وآلو وَسلَّم: ))من قرأ يػس يف وفيو من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَليْ 
 ليلتو إلتماس وجو اهلل تعاُف غفر لو((.

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إٓف فرضت على 
 أمٍب قراءة يػس كل ليلة فمن داـ على قراءتو كل ليلة مث مات مات شهيداً((.

رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))سورة يػس  وفيو من حديث أيب بكر قاؿ: قاؿ
تدعى يف التوراة ا٤بعمة، قاؿ: تعم صاحبها خّب الدنيا واآلخرة وتكائد عنو بلوى الدنيا 

واآلخرة وتدفع عنو أىاويل اآلخرة، وتدعى ا٤بدافعة القاضية وتدفع عن صاحبها كل سوء 
حجة، ومن ٠بعها عدلت لو ألف دينار وتقضي لو كل حاجة، فمن قرأىا عدلت عشرين 

يف سبيل اهلل، ومن كتبها مث شرّٔا أدخلت جوفو ألف دواء وألف نور وألف يقْب وألف 
 بركة وألف رٞبة، ونزعت عنو ألف وباء((.

ويف مشس األخبار من حديث عبداهلل بن مسعود عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
كل ليلة، سورة الواقعة َف تصبو فاقة((، وكنا قد اقتصرنا على ما ))من قرأ كل ليلة، أو يف  

سبق من ذكر تبلوة }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ وجزائو ودعت ا٢باجة إُف إعادة شيٍء من ذلك 



منقوؿ ٝبيعو من كتاب )الذكر( للحافظ لعلـو آؿ ٧بمد ٧بمد بن منصور )رٞبو اهلل 
ليكوف ختاماً وافياً ([47])لقبور ونُػَعنوف لو فصلتعاُف(، وتكريرىا شفاء الصدور وأنيس ا

 وبدراً قافياً.

 )فصل(

وآلو قاؿ يف مشس األخبار راوياً عمن ذكرنا من حديث أيب أيوب عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو 
 وَسلَّم قاؿ: ))من قرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ فكأ٭با قرأ ثلث القرآف((، وقد تقدـ.

وفيو من حديث عمر بن حفص عن أبيو يرفعو إُف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو قاؿ: 
يغرسوف لو  ))من قرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ مرة واحدة ٧بتسباً وكل اهلل بو ألف ألف ملك

النخل يغرس كل ملك منهم مائة ألف ألف ضعف من النخل، النخلة من ذىب أٞبر 
وعراجينها من ياقوت أٞبر وسعفها طرائف ا٢بلل وسرىاً در أبيض يف كل حلة مائة ألف 
ألف عذؽ يف كل عذؽ مائة ألف ألف مشراخ يف كل مشراخ عدد رمل عاًف بسر كل بسرة 

بياضاً من اللنب وأحلى من العسل وألْب من الزبد((، قاؿ:  مثل القلة من قبلؿ ىجر أشد
فقاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يقوؿ اهلل عز وجل للمبلئكة: إقرأوا على 
عبدي ما أعددت لو يف ا١بنَّة، فيفعلوف، فتقوؿ ا٤ببلئكة: يا رّب ما باؿ ىؤالء أشرؼ 

وا يقرأوف كتابك كلو ؟، فيقوؿ تبارؾ وتعاُف: إف ىؤالء منازالً وأرفع مكاناً من الذين كان
من كتايب فكانوا إذا قرأوىا أبكوا أعينهم وأشخصوا أبصارىم وأتعبوا  ([48])اختاروا نسي

مرضايت وأنا أكـر األكرمْب فلزمِب من حق ىؤالء وفضلهم علي من َف أبداهنم يف طلب 
يكن يقرأىا كقرائتهم ولكِب أفضل ىذا ٩بن قرأىا خاصة الذين حفظوا وصيٍب وابتغوا 

مسريت، قاؿ: فإذا قاؿ ذلك تبارؾ وتعاُف أقبلت ا٤ببلئكة على العبد وقالوا: أبشر يا وِف اهلل 
 إنك من الفائزين((.

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من  -رٞبو اهلل-وفيو من حديث ا٢بسن 
قرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ ٨بلصاً حرمت عليو النار ووجبت لو ا٢بنَّة، ومن قرأىا يف صبلة 
 تقبل اهلل منو، ومن قرأىا يف دعاء أستجيب لو، ومن قرأىا حْب يدخل منػزلو نفت عنو
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الفقر ونفعت ا١بار، قاؿ: ومن قرأىا حْب يأوي إُف فراشو وكل اهلل بو سبعْب ألف ملك 
ٰبفظونو إُف الصباح فإف عاش كاف أجره مثل ليلة القدر، قاؿ: ومن قرأىا فكأ٭با عبد اهلل 

تعاُف إُف يـو ينفخ يف الصور، قاؿ: ومن قرأىا فقد آمن بكل كتاب أنػزلو اهلل تعاُف وصدؽ 
عثو اهلل تعاُف، ومن قرأىا وكل اهلل بو مبلئكة يكتبوف ثوأّا من حْب قا٥با إُف يـو بكل نيب ب

ٲبوت فإذا مات فما بقي من ثوأّا أكثر، قاؿ: ومن قرأىا أعطاه اهلل ثواب مائة ألف 
شهيد، قاؿ: ومن قرأىا بُب اهلل لو ألف ألف قصر من ذىب وألف ألف قصر من فضة يف  

 أذف ٠بعت وال خطر على قلب بشر، قاؿ: ومن قرأىا وكل كل قصر ما ال عْب رأت وال
اهلل بكل حرؼ منها ألف ألف ملك يبنوف لو قصوراً ويغرسوف لو أشجاراً يف ا١بنَّة، قاؿ: 
ومن قرأىا أعطاه اهلل ألف ألف ِقْطراف، قيل: وما الُقْطراف ؟، قاؿ: قطراف اإلبل ما بْب 

 كتاب أدؽ من الشعرة، قاؿ: ؤّا ٞبلت األرض ا٤بشرؽ إُف ا٤بغرب ٰبملوف ديواف ثوأّا يف
على ا٤باء، ؤّا ٞبل ا٤باء على ا٥بوى، ؤّا رفعت السماء بغّب عمد، ؤّا استقل العرش 
والكرسي، ؤّا دعا إبراىيم َعلْيو السَّبلـ ربو حْب ألقي يف النار فقاؿ: يا أحد يا أحد يا 

ُكوٓف بَػْرًدا َوَسبَلًما َعَلى  د، فقيل: }يَانَارُ صمد يا من َف يلد وَف يولد وَف يكن لو كفواً أح
]األنبياء[، قاؿ: ومن قرأىا ألف مرة يف صلوة ما بْب ا٤بغرب والعشاء َف  {(69)ِإبْػرَاِىيمَ 

ٲبت حٌب يرى مقعده يف ا١بنَّة أو تُرى لو، قاؿ: ومن قرأىا يف يـو ا١بمعة ألف مرة أوجب 
 اهلل لو ا١بنَّة((.

يرفعو إُف نيب اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))من قرأ يف ليلو  وفيو من حديث جابر
عمود من ياقوت فإذا يف ا١بنّْة على  ([49])أربعْب مرة }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ بُب اهلل لو قصراف

 أصبحت ا٤ببلئكة قالوا: إنطلقوا بنا إُف قصري فبلف الذين بنيا لو الليلة يف ا١بنَّة((.

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، من حديث طويل، 
قرأىا إثنٍب عشر مرة قاؿ: ))من قرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ بورؾ لو((، إُف أف قاؿ: ))ومن 

فلو كذا، ومن قرأىا مائة مرة فلو كذا وكذا، ومن قرأىا مائٍب مرة غفر لو ذنوب ٟبسْب سنة 
 ما خلى الدماء واألمواؿ، وإف قرأىا أربع مائة مرة كاف لو أجر أربع مائة شهيد((.
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))من قرأ }ُقْل  وفيو من حديث أنس أيضاً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم:
ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ عشر مرات بِب لو بيت يف ا١بنَّة من لؤلؤة بيضاء على عمود من ياقوت 
أٞبر فيو اثنٍب عشر ألف غرفة، ومن قرأىا ٟبسْب مرة بُب اهلل منابر من نور وٲبر على 

ن قرأىا مائة الصراط كالربؽ البلمع وفتح اهلل لو ٜبانية أبواب ا١بنَّة يدخل من أيها شاء، وم
مرة غفر اهلل لو ذنوب ستْب سنة، أو ٟبسْب سنة((. إنتهى ما نريد تضمْب ىذا الفصل، 

وفيو من الفضل ما يشفي صدور ا٤بؤمنْب، وغّب بعيد ٝبيع ما ذكر وأضعافو فإف اهلل 
 سبحانو ذو فضل عظيم، وقد أشرنا إُف دفع االستبعاد ٗبا يكفي وتنبيهات الشرع كافية.

يف ىذا الفصل ما مر من قولو: ))إذا قرأوىا أبكوا أعينهم وأشخصوا أبصارىم أيضاً فإف 
وأتعبوا أبداهنم يف طلب مرضايت((..إٍف فليس كل من قرأىا أحرز ما ذكر حٌب يكوف ٩بن 

ذكر فاحملرز لو النزر اليسّب، نسأؿ اهلل التوفيق والقبوؿ، وما عظم ذلك ا١بزاء يف ذلك 
 الوجو ا٤برضي يسّب فينبغي للعاقل التأمل واهلل أعلم.وأمثالو إال أف حصولو على 

 بحث مفيد في تحقيق صحة األحاديث في فضائل السور من القرآن

فائدة مهمة جداً: إعلم أنا قد ختمنا باب الذكر ا٤بطلق بشيٍء من األذكار القرآنية كما 
ترى وذلك غّب ما قد ذكر يف غضوف مواضع خاصة مقيدة بأوقات وأزماف وغّب ما يف 

صدر ىذا ا٤بختصر وإذا نظرت يف ا١بميع وجدتو نصيباً وافراً وا٤بَبوؾ أكثر، فكتاب اهلل ال 
ما ذكرناه يف ٝبيع ا٤بواضع بطرؽ وأسانيد ٨بتلفة صحيحة تنتهي إُف تنفد عجائبو وكل 

رجاؿ من الصحابة )رضي اهلل عنهم( ٨بتلفْب، وَف نذكر من أسانيد فضل القرآف ا٤بعروفة يف 
)الكشاؼ( وسائر كتب التفسّب، بل وال ما يف )أماِف ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ( من طريق 

هور يف فضائل القرآف سورة سورة إال حديثاً أو حديثْب يف أيب ابن كعب من حديثو ا٤بش
ديبػاجة الكتاب ا٤بذكور تربكاً، والسبب أنو قد أشتهر بْب ا٤بتأخرين عدـ صحة ذلك وكل 

ذلك تقليد تلقاه خلف ا٤بتأخرين عن سَلفهم وميبلً إُف باطل ما رواه الشريف العلوي 
ي قاؿ يف شرحو على )الكشاؼ( ما لفظو: )رٞبو اهلل تعاُف( رواية عن ٧بيي الدين النوو 

قاؿ ٧بيي الدين النووي صاحب )الروضة(: من ا٤بوضوع ا٢بديث ا٤بروي عن أيب ابن كعب 



سورة سورة، قاؿ الصنعآف: وضعو رجل من عباداف، وقاؿ: ٤با رأيت الناس اشتغلوا 
لكل سورة  باألشعار وفقو أيب حنيفة وغّب ذلك نبذوا القرآف وراء ظهورىم أردت أف أضع

فضيلة أرغب الناس ّٔا ٗبا يف قراءة القرآف، وقل تفسّب خلى من ىذه الفضائل إال من 
 عصمو اهلل تعاُف، انتهى كبلـ العلوي.

 قلت: وىذا باطل ٯبب طرحو والعمل ٖببلفو ألربعة وجوه:

األوؿ: أف قولو: وضعو رجل من عباداف،...اٍف غّب مصدؽ، وىل يأمن أف يكوف فاسقاً 
اؽ األمة أو ملحديها ؟!، قاؿ ذلك غمضاً يف جانب كتاب اهلل واستنقاصاً لقدره من فس

وهتويناً ٤با ورد فيو وأف فضائلو موضوعة مكذوبة ليزىد يف قدره الذي ىو فوؽ ما روي من 
ال بصّبة لو فأتى ٗبا ظاىره حق عند ا١بهاؿ، وأما ا٢بذاؽ فليس لو من ا٢بق عندىم ال ذاتاً 

ف وضعو لذلك منقبة ترد الناس إُف القرآف مع اإلقرار بكذب ا٢بديث، وال صورة، وبْب أ
فأي فائدة يف فضيلة ظاىرىا الصبلح من جذب الناس وباطنها الفساد؟!، ولبس ا٢بق 

 بالباطل ىذا مع ا١بهل ٕباؿ الرجل ففيو ما ذكرنا.

لَّى اهلل َعَلْيو الثآف: لو فرض العلم بو والنقل إليو فهبل قد صرح أنو كذب على رسوؿ اهلل صَ 
وآلو وَسلَّم ووجب طرح قولو وجرحو، وقد صح عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من  
كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؟!((، وىل العامل بقولو إال مصدقاً لو وقد  

ب حينئذ كذب ومصدقو مكذب لرسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف قولو ؟!، فوج
 طرحو وتكذيب قولو وصدؽ ما قلنا.

فإف قيل: فما يُؤمنا أف يكوف صادقاً يف قولو فينكشف صحة وضع ا٢بديث فيكوف قد 
 األمر ؟.ٗبا ىو موضوع كذب يف نفس  ([50])علمنا

فنقوؿ: ىذا نشأ من منازعة النفس ومبلحظتها لقولو وقد وجب طرحو وكأف َف يكن 
 ويرجع إُف النظر يف طريق توصلنا إُف صحة ا٢بديث وقد وجد فتأمل واهلل أعلم.

الثالث: أف ا٢بديث قد رواه اإلماـ ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ يف )أماليو الكربى( الذي قاؿ 
يف آخر ا٢بديث  -رٞبو اهلل-عبلمة التقي ا١بامع ٥با ٧بيي الدين القرشي فيها الشيخ ال
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يف ىذه األماِف  -يعِب اإلماـ  -ا٢بادي عشر من ذلك الكتاب ما لفظو: ولقد ٝبع 
٧باسن أخبار رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وعيوهنا، ورواىا بأسانيد صحيحة عند 

اضع ا٤بشتبهة بتقييدات ال تكاد توجد يف موضع، وذكر ا٢بكم علماء ىذا الشأف، وقيد ا٤بو 
عليها بالصحة يف مقدمتها، ويكفي ذلك الكتاب شرفاً تلقي العَبة لو بالقبوؿ، وأيضاً فهو 
من أعظم معتمداهتم ومرجوعاهتم، ومن ٕبث وأخذ عرؼ ومن جهل شيئاً عاداه، فروى 

ابن كعب إجتماعهما يف ىاروف بن  اإلماـ حديث أيب من طريقْب صحيحْب متصلْب بأيب 
كثّب قاؿ: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيو عن أيب أمامة عن أيب ابن كعب، وذكر ا٤بًب بطولو 

مرتْب سورة سورة وفضيلة فضيلة، ويرويو إُف اإلماـ بأسانيد ٨بتلفة متصلة منها ما قد 
يق كذاب قاؿ:  ذكرناه أوالً فكيف يكذب إماـ من أئمة ا٤بسلمْب؛ بل أئمة رجالو بتصد
 كذبت على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ؟!!.

الرابع: أف ٝبيع ما ذكرناه من األذكار القرآنية ىنا ٨بتلفة الطرؽ ٗبا ذكرنا وَف 
منها إُف أيب بشيٍء؛ بل ٘بنبنا طريقو لتكوف تلك ٝبيعها شاىدة بصحة حديث  ([51])يرجع

أو  -ما تستبعده األذىاف من جزيل تلك الفضائل–أيب، فإف ا٤بروج لقوؿ رجل من عباداف 
توىم اإلتكاؿ عليو وليس شيٍء من ذلك كما تقدـ، ونقطع أف يف بعض ىذه الروايات ما 

ل حديث أيب فإف كاف ا٤برجع الصحة فهذه طرقها تبحث ىو أعظم أجراً ٩با تضمنو مث
اإلٲباف والقبور وإف كاف ا٤برجع قُبوؿ األذىاف وشيوعها فيكذب ىذه كما كذب حديث 
أيب وَف يبق للقرآف فضيلة والفرؽ ٙبكم وإال وجب القبوؿ سيما وطرقو موجودة ونكل 

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم األمور على ذي الفضل الواسع واإلحساف النافع؛ كيف وقد قاؿ 
للمستبعد لبعض الفضائل كما ذكرنا أواًل: ))خّب اهلل أكثر وأطيب((، فنفى ما قر يف 

ذىنو، وقاؿ يف وصف ا١بنَّة: ))فيها ما ال عْب رأت وال أذف ٠بعت وال خطر على قلب 
مع ما تعلق بو بشر((، من قلة ما اطلعتم عليو، فيجعل ىذا من ذلك الذي َف تقبلو عقولنا 

من عوارض البشر الكثّبة ا٤بانعة من القُبوؿ كما نبهنا عليو كثّباً واهلل تعاُف يقوؿ ا٢بق وىو 
 يهدي السبيل.
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الباب الرابع والثالثون: في ذكر شيٍء مما رود من الدعاء مقيداً بوقت أو مكان أو 
 شخص غير ما تقدَّم

 )فصل( في الدعاء المقيَّد بوقت

من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً أنو قاؿ: ))أكثروا من الصبلة  يف مشس األخبار
 والصدقة يـو ا١بمعة والصبلة عليَّ فإنو يـو تضاعف فيو األعماؿ((.

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يـو ا١بمعة حج 
 ا٤بساكْب((.

ىريرة: ))أكثروا من الصبلة عليَّ يف الليلة الغراء واليـو  ويف اإلعتصاـ يرفعو من حديث أيب
 ((، قاؿ: وىو يف )ا١بامع الصغّب( وغّبه.-يعِب ليلة ا١بمعة  -األزىر 

وفيو من حديث أيب الدرداء: ))من صلى عليَّ حْب يصبح عشراً وحْب ٲبسي عشراً أدركتو 
 شفاعٍب((.

ْيو السَّبلـ قاؿ: )إف اهلل تعاُف يف آخر ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعل
ساعة يبقى من الليل يفتح باباً من أبواب السماء فيفتح مث ينادي ملك يسمع ما بْب 

ا٣بافقْب إال ا١بن واإلنس أال ىل من مستغفر فيغفر لو ؟، ىل من تائب فيتاب عليو ؟، 
اغب يعطى ىل من داع ٖبّب فيستجاب لو ؟، ىل من سائل يعطى سؤلو ؟، ىل من ر 

رغبتو ؟، يا صاحب ا٣بّب ىلم ويا صاحب الشر أقصر، اللهمَّ أعط منفق ماؿ خلفاً، اللهمَّ 
 وأعط ٩بسك ماؿ تلفاً، فإذا كاف ليلة ا١بمعة فتح من أولو إُف آخره(.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى 
و وآلو وَسلَّم: ))يا علي عليك بصبلة السحر واإلستغفار با٤بغرب فإف الصبلة اهلل َعَليْ 

 بالسحر واإلستغفار با٤بغرب شاىداف من شهود الرّب، عز وجل، على خلقو((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ يف قصة إستخبلفو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم لو على 
َعلْيو السَّبلـ فأخربه ٕبسن إستخبلفو فقاؿ:  ([52])رجع فلقاه ا٤بدينة يف بعض مغازيو، فلما

))إحفظ مِب خصلتْب((، قلت: )فأخربٓف ّٔما يا رسوؿ اهلل(، قاؿ: ))أكثر الصبلة 
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با٤بغرب والصبلة على النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم واإلستغفار بالسحر واإلستغفار 
 ألصحايب، واعلم أف السحر((... إٍف ا٢بديث األوؿ.

وفيو من حديث عمرو بن عنبسة السلمي قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل أي الساعات أ٠بع 
الوقت شيء للدعاء ؟، قاؿ: ))جوؼ الليل الغابر((، ويف لفظ: ))اآلخر((، ))ويف ذلك 

 واسع فهو ٧بل ١بميع الطاعات وقضاء ا٢باجات((.

وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))تفتح أبواب 
السماء ويستجاب الدعاء يف أربعة مواطن: عند التقاء الصفوؼ يف سبيل اهلل، وعند نزوؿ 

ية الكعبة((، وا٤براد من ىذه ا٤بواطن: األزمنة، وإف الغيث، وعند إقامة الصبلة، وعند رؤ 
 استلزمت ا٤بكاف.

وفيو من حديث معاذ قاؿ: قاؿ: رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يطلع اهلل على 
 خلقو ليلة النصف من شعباف فيغفر ١بميع خلقو إال ٤بشرؾ أو مشاحن((.

اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ:  وفيو من حديث سهل بن سعد قاؿ: ٠بعت رسوؿ
))ساعتاف يفتح فيهما أبواب السماء وقل ما يرد فيهما دعوة: عند األذاف، وعند الصف 

 يف سيل اهلل((.

وفيو من حديث عبداهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما 
إال َف يسأؿ اهلل شيئاً  -يعِب عشراً  -ليلة عرفة كذا مرة من عبد أو أمة دعى ّٔذا الدعاء 

إال أعطاه إياه إال قطيعة رحم أو مأمث: سبحاف الذي يف السماء عرشو، سبحاف الذي يف 
األرض موطأه، سبحاف الذي يف البحر سبيلو، سبحاف الذي يف النار سلطانو، سبحاف 

ه، سبحاف الذي يف ا٥بوى روحو، الذي يف ا١بنَّة رٞبتو، سبحاف الذي يف القرب قضاؤ 
سبحاف الذي رفع السماء، سبحاف الذي وضع األرض، سبحاف الذي ال منجى منو إال 

 إليو((.

وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: كاف من دعاء رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم عشية 
ال ٱبفى عليك شيء  عرفة: ))اللهمَّ إنك ترى مكآف وتسمع كبلمي وتعلم سري وعبلنيٍب



من أمري، أنا البائس الفقّب، ا٤بستغيث ا٤بستجّب، الوجل ا٤بشفق، ا٤بقر ا٤بعَبؼ بذنبو، 
أسألك مسألة ا٤بسكْب، وأبتهل إليك إبتهاؿ ا٤بذنب الذليل، وأدعوؾ دعاء ا٣بائف الضرير 
من خضعت لك رقبتو وذؿ خده ورغم لك أنفو، اللهم ال ٘بعلِب بدعائك شقياً وكن يب 

 رؤفاً رحيماً يا خّب ا٤بسؤلْب ويا خّب ا٤بعطْب((.

وفيو من حديث أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من أياـ 
أحب إُف اهلل، عز وجل، فيهن العمل، أو قاؿ: أفضل فيهن العمل، من أياـ العشر((، 

قاؿ: ))وال ا١بهاد إال رجل أخرج نفسو ومالو  قيل: يا رسوؿ اهلل وال ا١بهاد يف سبيل اهلل؟!،
فبل يرجع من ذلك بشيء((، ومثلو من حديث ابن عباس، ومثلو من حديث أيب ىريرة 
بتعيْب من عشر ذي ا٢بجة، ومثلو من حديث ابن عباس بسند آخر وزيادة: ))فأكثروا 

 فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبّب((.

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما من أياـ وفيو من حديث ابن عمر 
أعظم عند اهلل، عز وجل، وال العمل فيهن أحب إُف اهلل، عز وجل، من ىذه األياـ فأكثروا 

 فيهن من التهليل والتحميد((، يعِب أياـ التشريق فيكوف التفضيل نسيب.

، وزيادة الذكر أيضاً دوف أياـ التشريق يُنيبء وذكر: ))وال ا١بهاد يف سبيل اهلل(( يف األوؿ
يف األفضلية وألف فيها يـو عرفة، وقد خصو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ([53])عن أوليتو

حديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أفضل بكثّب. منها ما يف 
أياـ الدنيا أياـ العشر عشر ذي ا٢بجة((، قالوا: وال مثلهن يف سبيل اهلل ؟!، قاؿ: ))وال 
مثلهن يف سبيل اهلل إال رجل عفر وجهو يف الَباب((، قاؿ: وذكر يـو عرفة فقاؿ: ))يـو 

اهلل إُف السماء الدنيا فيقوؿ عبادي جاؤٓف شعثاً غرباً ضاجْب من كل فج يسألوف رٞبٍب  ([54])مباىاة ينػزؿ
ا٥ببوط ما يف حديث علي َعلْيو  ويستعيذوٓف من عذايب، فلم ير يوماً أكثر عتيقاً وعتيقة من النار منو((، وتفسّب

السَّبلـ فيو قاؿ: )وقف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بعرفة والناس مقبلوف فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))مرحباً مرحباً بوفد اهلل الذي إذا سألوا أعطوا ويستجاب ٥بم دعاؤىم ويضعف للرجل نفقتو بكل درىم ألف 

(، مث قاؿ: )إذا كاف ىذه العشية ىبط اهلل إُف السماء الدنيا مث يقوؿ وىو سبحانو أعظم من أف يزوؿ من ألف(
 مكانو: إقبالو على الشيء ىو ىبوطو إليو(.

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn53#_ftn53
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn54#_ftn54


ويف تتمة األنوار من حديث ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
ما قلت أنا والنبيوف من قبلي: ال إلو إال اهلل وحده ال ))خّب الدعاء دعاء يـو عرفة، وأفضل 

 شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد وىو على كل شيٍء قدير((.

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
القسم ويعطي فيها ا١بزيل:  وَسلَّم: ))أربع لياليهن كأيامهنَّ وأيامهن كلياليهنَّ ٯبزؿ اهلل فيها

ليلة ا١بمعة وصبيحتها، وليلة النصف من شعباف وصبيحتها، وليلة القدر وصبيحتها، وليلة 
 عرفة وصبيحتها((.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ا٢بسن: ))أربع لياؿ يفرغ اهلل الرٞبة على 
 اف، وليلة الفطر واألضحى((.عباده إفراغاً: أوؿ ليلة من رجب، وليلة النصف من شعب

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث ألنس أيضاً: ))إلتمسوا الساعة الٍب تتحرى يـو 
 ا١بمعة من بعد العصر إُف أف تغيب الشمس((.

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ: ))والذي نفسي بيده لدعاء الرجل بعد صلوة الفجر 
 اجة من الضارب ٗبالو يف األرض((.إُف طلوع الشمس أ٪بح لو يف ا٢ب

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
 وآلو وَسلَّم: ))من قاـ ليلٍب العيد إٲباناً واحتساباً َف ٲبت قلبو يـو ٛبوت القلوب((.

 عند اهلل: يـو النحر ويـو القر((.وفيو من حديث عبداهلل بن قرط قاؿ:: ))أعظم األياـ 

ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً من حديث طويل 
قاؿ:: ))وأبواب السماء فيو مفتحة من أوؿ ليلة منو إُف آخر ليلة أال وإف الدعاء فيو 

ى اهلل َعَلْيو وآلو مقبوؿ((، يعِب بو شهر رمضاف سيما عشره األواخر فإف رسوؿ اهلل َصلَّ 
وَسلَّم خطب يف أوؿ ليلة منو وذكر ىذا ا٢بديث،وخطب يف أوؿ عشره وذكره ثانياً وحرض 

 على العمل فيها.



ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس مرفوعاً: ))عند كل ختمة دعوة 
اهلل عليهما( مستجابة((، وكذا عند العمل الصاٌف كما يف قصة إبراىيم وإ٠باعيل )صلى 
 [.127}َوِإْذ يَػْرَفُع ِإبْػرَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَػْيِت َوِإ٠ْبَاِعيُل َربػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا{ ]البقرة:

وفيو من حديث أيب سعيد: ))من صاـ يوماً من رجب كاف لو إذا أمسى عشر دعوات 
أفضل ٩با دعا بو داع مستجابات، إذا دعى بشيٍء يف عاجل الدنيا أعطيو وإال أدخر لو 

 من أولياء اهلل وأنبيائو((.

وفيو من حديث أيب سعيد أيضاً مرفوعاً فيمن صاـ شهر رجب كاف لو من األجر كذا 
و٠باه فمن َف يستطع تصدؽ كل يـو على ا٤بساكْب برغيف، قيل: يا رسوؿ اهلل فمن َف 

 كل يـو يف رجب يقدر على ىذه الصدقة يصنع ماذا ليناؿ وصفتو ؟، قاؿ: ))يسبح اهلل
ٛباـ ثبلثْب يوماً، ىذا التسبيح مائة مرة: سبحاف اإللو ا١بليل، سبحاف من ال ينبغي 

، سبحاف من لبس العز وىو لو أىل((.  التسبيح إال لو، سبحاف األعز األكـر

 )فصل( في الدعاء المقيَّد بمكان أو تنبيو على القبول فيو

ديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من ح
وَسلَّم: ))ا٤بساجد سوؽ من أسواؽ اآلخرة من دخلها كاف ضيف اهلل، ِقراه ا٤بغفرة وٙبيتو 
الكرامة، فعليكم بالرتاع((، قيل: يا رسوؿ اهلل وما الرتاع ؟، قاؿ: ))الدعاء والرغبة إُف اهلل 

 عز وجل((.

يف كتاب )الذكر( وغّبه من حديث جابر بن عبداهلل قاؿ: قاؿ ويف مشس األخبار وىو 
رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أرتعوا يف رياض ا١بنَّة((، قالوا: وما رياض ا١بنَّة يا 

 رسوؿ اهلل؟، قاؿ: ))٦بالس الذكر((.

 َعَلْيو وآلو وفيو ويف كتاب )الذكر( أيضاً من حديث أيب ىريرة عن رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل
كتاب الناس يطوفوف بالطريق يلتمسوف الذكر  ([55])وَسلَّم: ))إف هلل مبلئكة فضبلء عن

فإذا وجدوا قوماً جاؤا فجلسوا إليهم فيعرفوف ذلك كلو، قاؿ: فيسأ٥بم وىو أعرؼ ٕبا٥بم ما 
صنعوا؟ قالوا: مررنا ّٔم وىم يذكرونك، قاؿ: فأي شيٍء يطلبوف بذكري ؟، قالوا: يطلبوف 
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أٓف قد أعطيتهم ا١بنَّة، قالوا: ويتعوذوف  ا١بنَّة، قاؿ: وىل رأوىا ؟، قالوا: ال، قاؿ: فاشهدوا
من النار، قاؿ: بأي شيٍء ؟، قالوا: بك، قاؿ: وىل رأوىا ؟، قالوا: ال، قاؿ: فاشهدوا أٓف 
قد أعطيتهم، قاؿ: فيقولوف: إف معهم غّبىم رآىم فجلس، فيقوؿ: ىم القـو ال يشقى 

 ّٔم جليسهم((.

 ليَّ عند قربي ٠بعتو((.ويف اإلعتصاـ من حديث أيب ىريرة: ))من صلى ع

 )فصل( في الدعاء المقيَّد بشخص

يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: ))من أحب أف 
 يستجاب لو فليطب مكسبو((.

ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث أنس مرفوعاً: ))إتق دعوة ا٤بظلـو فإنو ليس بينها وبْب اهلل 
 ن حديث ابن عباس مرفوعاً.حجاب((، وىو فيو م

ويف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: ))أربعة ال ترد ٥بم 
، والرجل يدعو ألخيو بظهر الغيب((، ))وا٤بريض  دعوة: اإلماـ العادؿ، والوالد، وا٤بظلـو

وعاً: ))إذا حضرُت وزوَّاره(( كما يف حديث أـ سلمة وىو يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( مرف
 ا٤بيت فقولوا خّباً فإف ا٤ببلئكة يؤمنوف على ما تقولوف((.

وما أشار إليو حديث: ))يضحك اهلل إُف رجلْب((...إٍف وىو يف أماِف اإلماـ ا٤برشد 
باهلل )ع( من حديث عبداهلل، الطويل، ولو حكم الرفع لعدـ مساغ اإلجتهاد فيو قطعاً 

يضحك إُف رجلْب رجل قاـ يف ليلة باردة من ٢بافو وفراشو  فقاؿ يف آخره: ))أال أف اهلل
ودثاره فتوضى فقاـ إُف الصبلة فيقوؿ اهلل، عز وجل، ٤ببلئكتو: ما ٞبل عبدي ىذا على ما 
صنع ؟، فيقولوف: ربّنا رجاء ما عندؾ وشفقة ٩با عندؾ، فيقوؿ: فإٓف قد أعطيتو ما رجى 

فصرب وذكر ما لو يف القرآف وقاتل حٌب قتل وأمنتو ٩با خاؼ، ورجل كاف يف فيئة فانكشف 
 فيقوؿ اهلل ٤ببلئكتو((...إٍف ما سبق.

ىو حبو لفعل العبد وإقبالو عليو ومباىات مبلئكتو بو وال  -تعاُف وتنػزه–وضحك اهلل 
 ٯبوز غّب ذلك.



ويف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( و ضياء ذوي األبصار: ))لكل من أدى فريضة دعوة 
وىو يف صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا)ع( ويف أماِف اإلماـ أيب  مستجابة((،

طالب)ع( من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ٟبس 
دعوات مستجابات: دعوة ا٤بظلـو حٌب ينتصر، ودعوة ا٢باج حٌب يصدر، ودعوة آّاىد 

ودعوة األخ ألخيو بظهر الغيب، وأسرع ىذه حٌب يقفل، ودعوة ا٤بريض حٌب يربأ، 
 الدعوات إجابًة دعوة األخ ألخيو بظهر الغيب((. إنتهى.

 الباب الخامس والثالثون: مما ورد ألوجاع وأمراض خاصة وعامة ومنو الصرع

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث عثماف ابن أيب العاص أنو أتى رسوؿ اهلل َصلَّى 
و وآلو وَسلَّم، قاؿ عثماف: ويب وجع قد كاد يهلكِب، فقاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو اهلل َعَليْ 

وآلو وَسلَّم: ))إمسحو بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة اهلل وقدرتو من شر ما أجد((، 
 قاؿ: ففعلت ذلك فأذىب اهلل ما كاف يب فلم أزؿ آمر بو أىلي وغّبىم .

شكى إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أ٤باً كاف بو فقاؿ: وفيو من حديثو أيضاً: أنو 
))أيكم وجد أ٤باً فليضع يده اليمُب وليذكر اسم اهلل ثبلث مرات وليقل: أعوذ بعزة اهلل 

 وقدرتو من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات((.

 )فصل( في ذكر الصرع

لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فجاء أعرايب وفيو من حديث أيب ابن كعب قاؿ: كنت عند النيب صَ 
ْم، قاؿ: 

َ
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف ِف أخاً بو وجع، فقاؿ: ))وما وجعو ؟((، قاؿ: بو ٤ب

))فأتِب بو((، فوضعو بْب يديو فعوذه النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بفاٙبة الكتاب، وأربع 
، وآية من آؿ عمراف }َشِهَد اللَُّو أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو{ ]آؿ ([56])آيات من أوؿ سورة البقرة

[، وآخر سورة ا٤بؤمنْب 54[، وآية من األعراؼ }ِإفَّ َربَُّكُم اللَُّو{ ]األعراؼ:18عمراف:
[، وآية من سورة ا١بن }َوأَنَُّو تَػَعاَُف َجدُّ َربػَّْنا{ 116تَػَعاَُف اللَُّو اْلَمِلُك ا٢بَْقُّ{ ]ا٤بؤمنوف:}فػَ 

]الصافات[، وثبلث  {(11)[، وعشر آيات من أوؿ سورة الصافات إُف }اَلِزبٍ 3]ا١بن:
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، و }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{، وا٤بعوذتْب، فقاـ الرجل كأنو َف ([57])آيات من آخر سورة ا٢بشر
 يشك شيئاً قط . إنتهى.

 الباب السادس والثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد في عيادة المريض وتلقين المحتضر

)فصل(: ينبغي لكل مؤمن أف ينػزؿ نفسو يف ا٤بوتى ٧بتضراً متخيبلً حاالتو ا٤بنفية إُف النقلة 
من ىذه الدار إُف دار البقاء ليستفيد أمرين، أحدٮبا: أف ما القاه من ا٤بصائب دقت أو 

جلت ىاف. الثآف: ٰبمل نفسو على التخلص من ا٢بقوؽ الٍب ال شك من أف ُيسأؿ عنها 
، ومهما غفل عما ذكرنا غلبتو نفسو ودعتو إُف طبعها من التساىل وكثّب ٩بن يـو ا٢بساب

ىذا شأنو ٲبوت غّب مرضي ا٢باؿ والعياذ باهلل، ولو َف يكن مهل يَبقبو اإلنساف من األمور 
ا٤بستقبلة إال ا٤بوت لكفى بو عضة باىرة وردعة قاىرة، فإف إنتقاؿ اإلنساف من ا٢بيوانية إُف 

العاقل أف فيو من الشدة ما ال مزيد عليو، فإف ا٤بوت يف اللغة: السكوف، ا١بمادية يتعقل 
فيلحق ا٢بي بالساكنات ا١بمادات ال قوة إال باهلل، وىذه النقلة من ىذه الصفة إُف ىذه 
الصفة ال ٱبفى بعد ما بينهما وعدـ تبلؤمهما إال بعذاب للبدف وتغيّب إال ما وقى اهلل، 

 اُف تيسّب ذلك وتسهيلو.تعاُف، ولطف، نسأؿ اهلل تع

روى أبو عبداهلل أٞبد بن أيب بكر ابن فروخ القرظي األنصاري يف كتابو العظيم )التذكرة يف 
أحواؿ ا٤بوتى وأمور اآلخرة( بطريقو قاؿ: ))إف اهلل سأؿ خليلو إبراىيم )صلوات اهلل عليو 

: َكسفُّود ٧بمى وعلى نبينا وآلو( بعد موتو، فقاؿ: يا خليلي كيف وجدت ا٤بوت ؟، فقاؿ
 جعل يف صوؼ رطب مث جذب، قاؿ تعاُف: أما إنا قد ىونَّا عليك((.

وروي أف موسى )صلوات اهلل عليو( ٤با صار روحو إُف اهلل، تعاُف، قاؿ: ))كيف وجدت 
ا٤بوت ؟، قاؿ: وجدت نفسي كالعصفور ا٢بي حْب يلقى يف ا٤بقلى ال ٲبوت فيسَبيح وال 

دة إنتهاب الروح وَجذبو من البدف، نسأؿ اهلل تعاُف ٗبّنو ولطفو ينجوا فيطّب((، فانظر إُف ش
 أف يهّوف تلك الكرب علينا ويسهل شدائد ىوؿ ا٤بطلع فهو كافينا وواقينا.

وقد روي قصة موت إبراىيم َعلْيو السَّبلـ يف )مشس األخبار( عن )أماِف السماف( من 
يب اهلل وخليلو ٧بمد َصلَّى اهلل َعَلْيو حديث أيب ىريرة مرفوعاً، وما بالك ٕبالو كاف يضع حب
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وآلو وَسلَّم عندىا يداً ويرفع أخرى لشدة ىو٥با وكرّٔا، ففي مشس األخبار من حديث أنس 
يف مسنده أيضاً حديث وفاة رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، الطويل، ومنو: ))٤با 

َعَلْيو وآلو وَسلَّم وىو يقبض بيده  جعل ملك ا٤بوت يُعاًف قبض روح ٧بمد َصلَّى اهلل
ويبسط أخرى والعرؽ ينحدر عن جبينو وىو يقوؿ: ))يا جربيل يا حبييب أين أنت ؟ أدف 
فادع رّبك أف يهوف عليَّ قبض روحي، يا جربيل عند الشدائد خليتِب، فقاؿ لو: يا حبييب 

فف عنو، ال قوة إال ولكن اهلل مشتاؽ إُف لقاؾ((، فلينظر اإلنساف لنفسو ويعمل عساه ٱب
باهلل، فبل بد من اإلفضاء إُف الفصل ا٢بق وا١بـز بالعدؿ ففي أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( 

بسنده إُف جابر ابن عبداهلل قاؿ: بلغِب حديث عن رجل من أصحاب رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
مت الشاـ فإذا َعَلْيو وآلو وَسلَّم فابتعت بعّباً فشددت عليو رحلي فسرت إليو شهراً حٌب قد

ىو عبداهلل ابن أنيس األنصاري فأتيت منػزلو فأرسلت إليو أف جابراً على الباب فرجع 
الرسوؿ إُف جابر فقاؿ: جابر بن عبداهلل ؟، فقلت: نعم، فخرج إِفَّ فاعتنقِب واعتنقتو، 

ا٤بظاَف قاؿ: فقلت: حديث بلغِب أنك ٠بعتو عن رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف 
َف أ٠بعو، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: ))ٰبشر اهلل، تعاُف، 

شك ٮباـ، يعِب الراوي، وأومأ بيده إُف الشاـ ))حفاة عراة  -العباد((، أو قاؿ: ))الناس(( 
سمعو ُّٔماً، فقلت: وما ّٔماً؟ قاؿ: ليس عليهم شيء فيناديهم بصوت يسمعو من بُعد وي

من قرب: أنا ا٤بلك أنا الديَّاف ال ينبغي ألحد من أىل ا١بنَّة أف يدخل ا١بنَّة وأحد من أىل 
النار يطلبو ٗبظلمة، وال ينبغي ألحد من أىل النار أف يدخل النار وأحد من أىل ا١بنَّة 

؟  يطلبو ٗبظلمة حٌب اللطمة((، قلنا: يا رسوؿ اهلل وكيف وإ٭با نأيت اهلل حفاة عراة غرالً 
 قاؿ: ))ا٢بسنات والسيئات((.

فانظر إُف عظم موضع ىذا ا٢بديث الذي ابتاع لو جابر الراحلة وابتغى لو زاداً وسافر لو 
. ومن عرؼ ا٢بقيقة صنع ىذا الصنيع. وينبغي التوبة -رٞبو اهلل-على مثاؿ سفر ا٢بج 

غاية يف  والصرب على الطاعات، وعدـ فوات شيٍء منها؛ فإف إبليس اللعْب حريص إُف
إبطاؿ عمل اإلنساف ويشتد حرصو على ذلك يف مرض اإلنساف للموت؛ فيتساىل يف أمر 



الصبلة وأنواع الدين ويقبض على ذلك والعياذ باهلل. وكذلك من حقوؽ ا٤بخلوقْب كما 
 قدمنا، وحٌب الدَّين.

َعَلْيو يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
وآلو وَسلَّم: ))ال ٛبوتن وعليكم َدين فإنو ليس مَث ذىب وال فضة وإ٭با ىي ا٢بسنات 

]الكهف[((، وإف كاف  {(49)والسيئات جزاء ٔبزاء كما قاؿ تعاُف: }َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا
ف ال ينبغي أف يكوف حاؿ ا٤بؤمن إال واحداً يف الرضاء والكره إال أف ا٤برض نذير ومؤذ

بالنقلة فيتنّبو لذلك ا٤بعُب، وأما إذا كانت حالتو بالعكس والعياذ باهلل فهو عبد السوء، روى 
ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( بسنده إُف أيب عبداهلل ا٢بسِب ابن 

 علي النمري أنشد لنفسو:

 إذا مرضنا نوينا كل صا٢بة
نرضي اإللو إذا خفنا 

 ونسخطو

وإف شفينا فمّنا الزيغ   
 والزللُ 

 إذا أمّنا فما يزكوا لنا عمل

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث ا٢بارث بن مالك األنصاري أنو مر برسوؿ 
اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: ))كيف أصبحت يا حارث ؟((، قاؿ: أصبحت 

تقوؿ فإف لكل شيٍء حقيقة فما حقيقة إٲبانك ؟((، قاؿ: مؤمناً حقاً، فقاؿ: ))أنظر ما 
قد عزلت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأظمأت هناري فكأٓف أنظر إُف عرش 
بارز أو كأٓف أنظر إُف أىل ا١بنَّة يتزاوروف فيها وكأٓف أنظر إُف أىل النار يتضاغوف فيها، 

، ثبلثاً((، واهلل  ا٤بستعاف . فقاؿ: ))يا حارث قد عرفت فالـز

وينبغي الرضاء بببلء اهلل والصرب عليو فإف يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أيب 
سعيد قاؿ: وضعت يدي على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فوجدت ا٢بمى عليو 

شديدة من فوؽ الثوب فقلت: يا رسوؿ اهلل إهنا عليك لشديدة، قاؿ: ))إنا كذلك معاشر 
نبياء يضاعف لنا الببلء كما يضاعف لنا األجر((، فقلت: يا رسوؿ اهلل أي الناس أشد األ



ببلء ؟، قاؿ: ))األنبياء((، قلت: مث من ؟، قاؿ: ))مث الصا٢بوف إف كاف أحدىم ليبتلى 
حٌب ال ٯبد إال العباءة ٰبتـز عليها وإف كاف أحدىم ليفرح بالببلء كما يفرح أحدكم 

 بالعافية((.

حديث علي َعلْيو السَّبلـ يف حديث طويل يف ىذا ا٤بعُب: مث قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى  وفيو من
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يؤتى بآّاىد يـو القيامة فيجلس للحساب، ويؤتى با٤بصلي، ويؤتى 

با٤بتصدؽ فيجلسوف للحساب، ويؤتى بأىل الببلء فبل ينصب ٥بم ميزاف وال ينشر ٥بم 
إُف ا١بنَّة بغّب حساب حٌب يتمُب أىل العافية أف أجسادىم قد قرضت  ديواف ويساقوف

 با٤بقاريض يف الدنيا((.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس قاؿ: عاد رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
 َعَلْيو وَسلَّم رجبلً من ا٤بسلمْب فدخل عليو وىو كالفرخ ا٤بنتوؼ جهداً، فقاؿ لو َصلَّى اهلل

وآلو وَسلَّم: ))ىل كنت تدعو بشيٍء أو تسأؿ ؟((، قاؿ: نعم؛ كنت أقوؿ: اللهمَّ ما كنت 
تعاقبِب يف اآلخرة فعاقبِب يف الدنيا، فقاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ال تستطيعو 

 ا عذاب النار((.وال تطيقو؛ فهبل قلت: اللهمَّ آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقن

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: مرضت فعادٓف رسوؿ 
اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))قل: أسألك اللهمَّ تعجيل عافيتك، وصرباً على 
ببلئك، وخروجاً إُف وجهك((، )فقلتها؛ فقمت فكأٓف نشطت من عقاؿ(، ومثلو يف 

موع اإلماـ زيد بن علي)ع( ويف ا٤بقاصد ا٢بسنة من حديث ابن عباس مرفوعاً: ))من ٦ب
عاد مريضاً َف ٰبضر أجلو، فقاؿ عنده سبع مرات: أسأؿ اهلل العظيم رّب العرش العظيم أف 
يشفيك، إال عافاه اهلل من ذلك ا٤برض((، وليس يف )مشس األخبار( زيادة: ))ويعافيك((، 

ة بدؿ: ))أف يشفيك((: ))أف يعافيك(( فقط، ومثلو يف ٦بموع اإلماـ إال أنو قاؿ يف رواي
 زيد بن علي)ع( و أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع(.

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً: دخل عليو رسوؿ 
دة ا٢بّمى، فقاؿ لو النيب َصلَّى اهلل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وىو اليتقار على فراشو لش



َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا علي إف أشد الناس ببلًء النبيوف مث الذين يلوهنم؛ أبشر فإهنا حظك 
من ثواب اهلل تعاُف مع ما لك من الثواب واألجر؛ ٙبب أف يكشف اهلل ما بك؟، )قاؿ: 

ق، وأعوذ بك من فورة ا٢بريق، يا نعم(، قاؿ: ))قل اللهمَّ ارحم عظمي الدقيق وجلدي الرقي
أـ ُملدـ إف كنت آمنت باهلل واليـو اآلخر فبل تأكلي اللحم، وال تشريب الدـ، وال تفوري 

على الفم، وانتقلي إُف من يزعم أف مع اهلل إ٥باً آخر، فإٓف أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 
و السَّبلـ: )فقلتها فعوفيت من شريك لو، وأشهد أف ٧بمداً عبده ورسولو((، قاؿ علي َعليْ 

ساعٍب(، قاؿ جعفر بن ٧بمد راوي ا٢بديث: و٫بن أىل البيت نعلم بعضنا بعضاً حٌب 
 نسائنا وصبياننا فما يقو٥با أحد منا إال عويف إذا كاف يف أجلو تأخّب .

ـ عيادة وفيو من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من ٛبا
ا٤بريض أف تضع يدؾ على يده أو على جبهتو؛ مث تسألو كيف أمسيت أو كيف أصبحت، 

والذي بعثِب با٢بق نيبئاً ما انطلق رجل مسلم عائداً لرجل مسلم ال يعنيو إال ذلك إال 
مث  -يعِب على يده، أو قاؿ: جبهتو  -خاض يف الرٞبة حٌب إذا دخل عليو فوضع يده 

يف أمسيت إال خاض الرٞبة مقببلً ومدبراً((، مث وضع رسوؿ اهلل سألو كيف أصبحت أو ك
 َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يده على جبهتو مقببلً ومدبراً .

ويف )حديقة ا٢بكمة( لئلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة َعلْيو السَّبلـ يرفعو قاؿ: إف 
أف عبداهلل بن رواحة )رٞبو اهلل تعاُف( مكابد  رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بلغو

ا٤بوت، فزاره ٗبن معو فقاؿ: ))اللهمَّ إف كاف عبدؾ عبداهلل قد انقطع من الدنيا رزقو وأجلو 
وأثره فإُف رٞبتك، وإف كاف قد بقي يف رزقو وأجلو وأثره فعجل شفاه وعافيتو(( مث قاـ من 

لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم جلستو يف ا٤بسجد عنده، قاؿ الراوي: فما استكمل رسوؿ اهلل صَ 
حٌب قيل: يا رسوؿ اهلل ىذا عبداهلل قد أقبل...إٍف القصة وىي يف أماِف اإلماـ أٞبد بن 

عيسى)ع(، وفيو: ٤با وصل رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ لو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
رأيت فقد رأيت عجباً((، قاؿ: رأيت ملكاً من ا٤ببلئكة بيده  وَسلَّم: ))حدث يا عبداهلل ٗبا

مقمعة من حديد تأجج ناراً كلما صرخت صارخة: يا جببله أىوى ّٔا ٥ِباَمٌب: أنت 



جبلها؟، فأقوؿ: بل اهلل فكيف بعد إىواء، إُف أف ُت لو القصة، فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
 ف بقوؿ أحياكم((، وآخر ا٢بديث معارض بغّبه.وَسلَّم: ))صدؽ؛ فما باؿ موتاكم تبتلو 

ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم لرجل: ))قل: اللهمَّ رّب أسألك نفساً بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك 

 وتقنع بعطائك((.

قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))أنْب ا٤بريض  وفيو من حديث أيب ىريرة قاؿ:
تسبيحو، وصياحو هتليلو، ونفسو عبادتو، وتقلبو كا٤بقاتل يف سبيل اهلل عز وجل((، قلت: 

 إال أف يكوف تضجراً وعدـ رضى بقدر اهلل، تعاُف، فهو وزر عظيم.

امو وعن خلفو فلم يَػَر أحداً ))وإف الغريب إذا مرض فينظر عن ٲبينو وعن مشالو وعن أم
يعرفو غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو((، وىو فيو من حديث ابن عباس: ))وينادي مناٍد ٤بن 

 عاد مريضاً أو زار أخاً يف اهلل أف طبت وطاب ٩بشاؾ وتبوأت أو تبوأ يف ا١بنَّة منزاًل((.

 ؼ عليو.وسنة العيادة مرة والزيادة تطوع كما يف حديث ابن عباس لكنو موقو 

ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أـ سلمة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
 وآلو وَسلَّم: ))إذا حضرُت ا٤بيت فقولوا خّباً فإف ا٤ببلئكة يؤمنوف على ما تقولوف((.

فإف شارؼ ا٤بريض ا٤بوت فيقاؿ ما يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( و أماِف اإلماـ ا٤برشد 
باهلل )ع( من حديث أـ سلمة أيضاً قالت: ٤با احتضر أبو سلمة، أو قالت: مات، 
فقالت: يا رسوؿ اهلل ما أقوؿ ؟، قاؿ: ))قوِف: اللهمَّ اغفر لو وعقبنا عقيب صا٢بة((، 

 قالت: فأعقبِب اهلل ٧بمداً َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم .

عيد أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث أيب س
 قاؿ: ))لقنوا موتاكم ال إلو إال اهلل((، ويف رواية: ))فمن كانت آخر قولو دخل ا١بنَّة((.

وينبغي الوصية لؤلحياء، ولنذكر صفة الوصيَّة ليحافظ عليها إف أ١بأت الضرورة وإال 
امرٍء مسلم يبيت إال ووصيتو  فالواجب التخلص من دوهنا، وتكوف مندوبة، ))فما حق

 عنده(( وىو من حديث ابن عمر رواه كثّب وىو يف )سلوة العارفْب(.



وفيها من حديث أنس قاؿ: ٤با قيل لرسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو مات فبلف: 
))أليس كاف آنفاً عندنا ؟((، قالوا: نعم، قاؿ: ))كأهنا أخذة على غضب((، أو قاؿ: 

 )على أسف((، مث قاؿ: ))احملرـو من حـر الوصية((.)

وٮبا يف مشس األخبار قاؿ أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع(: ينبغي ٤بن حضرتو الوفاة أف يوصي 
ويشهد على وصيتو، ويكوف أوؿ ما يشهد عليو ويلفظ بو ما يدين اهلل بو من شهادة 

يسى)ع( قاؿ: حدثنا ٧بمد ا٢بق.، قلت: وكيفية ذلك ما قالو يف أماِف اإلماـ أٞبد بن ع
قاؿ: حدثنا عباد بن يعقوب عن ٧بمد بْب سليماف عن قيس بن الربيع عن جابر عن 
الشعيب قاؿ: ذكر عند علي َعلْيو السَّبلـ مالك بن نباتة فقاؿ: )أما أوصى ؟(، قالوا: 

ن إرشادؾ أردنا يا أمّب ا٤بؤمنْب، قاؿ: )إذا أراد الرجل أف يوصي فليقل: بسم اهلل الرٞب
الرحيم، شهادة من اهلل شهد ّٔا فبلف بن فبلف }َشِهَد اللَُّو أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبَلِئَكُة 

]آؿ عمراف[، اللهمَّ من  {(18)َوأُوُلو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز ا٢بَِْكيمُ 
عبدؾ وإليك يف قبضتك ومنتهى قدرتك، يداؾ مبسوطتاف تنفق كيف تشاء وأنت اللطيف 

ا٣ببّب، مث يقوؿ: بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ىذا ما أوصى بو فبلف بن فبلف، أوصى أنو 
ْيو وآلو يشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأف ٧بمداً عبده ورسولو َصلَّى اهلل َعلَ 

وَسلَّم أرسلو اهلل با٥بدى ودين ا٢بق لينذر من كاف حياً وٰبق القوؿ على الكافرين، اللهمَّ 
إٓف أشهدؾ وكفى بك شهيداً وأشهد ٞبلة عرشك وأىل ٠بواتك وأىل أرضك ومن ذريت 
وبريت وأنبت وأشجرت وفطرت بأنك أنت اهلل ال إلو إال أنت وحدؾ ال شريك لك، وأف 

ورسولك، وأف الساعة آتية ال ريب فيها، وأف اهلل يبعث من يف القبور، أقولو ٧بمداً عبدؾ 
مع من يقوؿ وأكفيو من أَب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، اللهمَّ من شهد على 
مثل ما شهدت عليو فاكتب شهادتو مع شهاديت، ومن أَب فاكتب شهاديت مكاف شهادتو 

ـو ألقاؾ فرداً إنك ال ٚبلف ا٤بيعاد، قاؿ: مث يفرش فراشو ٩با واجعل ِف بو عهداً توفنيو ي
يلي القبلة، مث ليقل: على ملة رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وما أنا من ا٤بشركْب، 

، ومثل ىذا ذكر اإلماـ ا٥بادي -يعِب يذكر ما لو وعليو  -مث ليوصي كما أمره اهلل تعاُف 



كاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( مع تغيّب يسّب وقاؿ: ىذا الكبلـ فهو شبيو َعلْيو السَّبلـ يف أح
 بوصية أمّب ا٤بؤمنْب.

وندب للمحتضر توديع أىلو والدعاء ٥بم وتطييب نفس كل منهم كما يف قصة موت 
رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فإنو أوصى نسائو واحدة واحدة مودعاً لكل مث فاطمة 

فقاؿ: ))اللهمَّ إٓف  -عليهما السبلـ-(، وآخر عهده بو ٩بن ودعو ا٢بسناف )عليها السبلـ
أستودعكهما وٝبيع ا٤بؤمنْب من أمٍب((، مث َف يسمع منو بعدىا غّب قولو: ))اللَُّهمَّ الرفيق 

األعلى والكأس األوىف((، مث غمض رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
شفاعتو، كل ىذا يف )مصابيح أيب العباس ا٢بسِب، رضي اهلل عنو(، وقريب منو  ([58])ورزقنا

يف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع(: ودخل رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم على رجل 
عبدا٤بطلب وىو يف السَّوؽ وقد وجو لغّب القبلة فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: من ولد 

))وجهوه للقبلة فإنكم إف فعلتم ذلك أقبلت عليو ا٤ببلئكة وأقبل عليو اهلل بوجهو فلم يزؿ  
كذلك حٌب يقبض((، رواه يف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع(، وقولو: ))بوجهو(( أي 

 برٞبتو.

السابع والثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد في الدعاء في الصالة على الجنازة  الباب
 وعند حملها ونحوه

يف اإلعتصاـ ورواية )ا١بامع الكايف( يرفعها أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف 
ئبنا، اللهمَّ من يقوؿ: ))اللهمَّ اغفر ٢بينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغّبنا وكبّبنا وشاىدنا وغا

 أحييتو منا فاحيو على اإلسبلـ، ومن توفيتو منا فتوفو على اإلٲباف((.

أنو كاف يقوؿ على ا٤بيت: قاؿ: وبلغنا عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم  ([59])وفيو منها
))اللهمَّ ىو عبدؾ وأنت خلقتو، وأنت قبضتو وأنت ىديتو لئلسبلـ، وأنت أعلم بسره 

 وعبلنيتو، وجئنا لنشفع لو فاغفر لو((.

وفيو منها قاؿ: بلغنا عن علي َعلْيو السَّبلـ أنو كاف يقوؿ إذا صلى على ا٤بيت قاؿ: )اللهمَّ 
 قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا، اغفر ألحيائنا وأمواتنا وألف بْب

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn58#_ftn58
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn59#_ftn59


اللهمَّ اغفر لو، اللهمَّ ارٞبو، اللهمَّ ارجعو إُف خّب ٩با كاف فيو، اللهمَّ عفوؾ عفوؾ(، مث 
 يكرب ا٣بامسة ويسلم .

وفيو كاف علي َعلْيو السَّبلـ يصلي على الطفل ويقوؿ: )اللهمَّ اجعلو لنا سلفاً وفرطاً 
(، وىو يف ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( و صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا)ع( وأجراً 

من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يا علي إذا 
صليت على جنازة فقل: اللهمَّ ىذا عبدؾ وابن عبدؾ وابن أمتك ماٍض فيو حكمك وَف 

راً، زارؾ وأنت خّب مزور، اللهمَّ لقنو حجتو وأ٢بقو بنبيئك، ونور لو يف يكن شيئاً مذكو 
قربه، ووسع لو يف مدخلو، وثبتو بالقوؿ الثابت فإنو افتقر إليك واستغنيت عنو وكاف يشهد 

 أف ال إلو إال أنت فاغفر لو، اللهمَّ ال ٙبرمنا أجره وال تفتنا بعده.

أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أعلم بسرىا  يا علي إذا صليت على ا٤برأة فقل: اللهمَّ 
 وعبلنيتها، جئنا شفعاء ٥با فاغفر ٥با، اللهمَّ ال ٙبرمنا أجرىا وال تفتنا بعدىا.

يا علي إذا صليت على طفل فقل: اللهمَّ اجعلو ألبويو سلفاً، واجعلو ٥بما فرطاً، واجعلو 
 يٍء قدير((.٥بما نوراً ورَشَدا، وعقب والديو ا١بنَّة إنك على كل ش

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف من حديث عوؼ بن مالك قاؿ: صلى رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم على جنازة فحفظنا من دعائو: ))اللهمَّ اغفر لو، وارٞبو، وعافو، واعف 

تنقي  عنو، وأكـر منػزلو، ووسع مدخلو، واغسلو با٤باء والثلج والربد، ونقو من ا٣بطايا كما
الثوب األبيض من الدنس، وأبدلو داراً خّباً من داره وأىبلً خّباً من أىلو وزوجاً خّباً من 
روحو، وأدخلو ا١بنَّة، وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار((، قاؿ عوؼ: حٌب ٛبنيت 

 أف أكوف ذلك ا٤بيت .

 ولنختم ىذا الموضع بما في )األحكام( عن الهادي)ع(

وىو يف ضياء ذوي األبصار ٤با فيو من فائدة التفريق مع كل تكبّبة حصة من الدعاء وىو 
أف قاؿ َعلْيو السَّبلـ: ليس نضيق على ا٤بصلي ما قاؿ يف صبلتو وال ما دعا بو يف تكبّبه 

بعد أف صلى على األنبياء وا٤برسلْب ويدعوا للميت ويستغفر لو، وقد يستحب لو أف يقوؿ 



د تكبّبه: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو ا٤بلك ولو ا٢بمد ٰبيي وٲبيت يف األوُف بع
وىو حي ال ٲبوت بيده ا٣بّب وىو على كل شيٍء قدير، مث يقرأ ا٢بمد، مث يكرب الثانية، مث 
يقوؿ: اللهمَّ صلّْ على ٧بمٍد عبدؾ ورسولك وخّبتك من خلقك وعلى أىل بيتو الطيبْب 

 األبرار الذين أذىب اهلل عنهم الرجس وطهرىم تطهّباً كما الطاىرين األخيار الطيبْب
صليت وباركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، مث يقرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو 

َأَحٌد{، مث يكرب الثالثة، مث يقوؿ: اللهمَّ صلّْ على مبلئكتك ا٤بقربْب، اللهمَّ شرؼ بنياهنم 
أنبيائك ا٤برسلْب، اللهمَّ أحسن جزاءىم وأكـر عندؾ  وعظم أمرىم، اللهمَّ صلّْ على

مثواىم وارفع عندؾ درجاهتم، اللهمَّ شفع ٧بمداً يف أمتو واجعلنا ٩بن تشفعو فيو برٞبتك 
اللهمَّ اجعلنا يف زمرتو وادخلنا يف شفاعتو، واجعل موئلنا إُف جنتو، مث يقرأ }ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ 

، مث يقوؿ: سبحاف من سبحت لو السموات واألرض، سبحاف ربّنا اْلَفَلِق{، مث يكرب الرابعة
األعلى سبحانو وتعاُف، اللهمَّ إف ىذا عبدؾ وابن عبديك وقد صار إليك وقد أتينا معو 

متشفعْب لو سائلْب لو ا٤بغفرة فاغفر لو ذنوبو و٘باوز عن سيئاتو وأ٢بقو بنبيئو َصلَّى اهلل َعَلْيو 
عليو قربه، وافسح لو يف أمره، وأذقو عفوؾ ورٞبتك يا أكـر  وآلو وَسلَّم، اللهمَّ وسع

األكرمْب، اللهمَّ ارزقنا حسن اإلستعداد ٤بثل يومو وال تفتنا بعده، واجعل خّب أعمالنا 
 آخرىا وخّب أيامنا يـو نلقاؾ، مث يكربّْ ويسلم ...إٍف.

اتت أمي(، مث ذكر ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: )م
قصة منها بعد أف صلى عليها النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وكرب أربعْب ونػزؿ يف قربىا 
ووضعها يف اللحد، مث قرأ آية الكرسي، مث قاؿ: ))اللهمَّ اجعل من بْب يديها نوراً ومن 

 نوراً((. خلفها نوراً وعن ٲبينها نوراً وعن مشا٥با نوراً، اللهمَّ إمؤل قلبها

ويف ضياء ذوي األبصار من حديث علي َعلْيو السَّبلـ وىو يف ٦بموع اإلماـ زيد بن 
علي)ع( و أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( أيضاً مرفوعاً قاؿ: ٤با صلى النيب َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم على آخر جنازة رجل من بِب عبدا٤بطلب جاء حٌب جلس على شفّب 

أمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، مث أمر بو فسل سبًل، مث قاؿ َصلَّى اهلل القرب، مث 



َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ضعوه يف حفرتو ١بنبو األٲبن مستقبل القبلة وقولوا: بسم اهلل وباهلل ويف 
سبيل اهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل ]صلى اهلل عليو وآلو وسلم[، ال تكبُّوه لوجهو وال تلقوه 

مث قولوا: اللهمَّ لقنو حجتو، وصعد بروحو ولقو منك رضواناً((، فلما ألقي عليو  لقفاه
الَباب قاـ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فحثى يف قربه ثبلث حثيات مث أمر بقربه 
فربع ورش عليو قربة من ماء مث دعى ٗبا شاء اهلل أف يدعو مث قاؿ: ))اللهمَّ جاؼ األرض 

 واصعد بروحو ولقو منك رضواناً((. عن جسمو

ويف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ مرفوعاً أنو َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم ٤با دفن ولده إبراىيم َعلْيو السَّبلـ فعند إنػزالو حفرتو بكى فبكت ا٤بسلموف 

هاىم َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقاؿ: حٌب ارتفعت أصوات الرجاؿ على أصوات النساء فن
))تدمع العْب وٰبزف القلب وال نقوؿ ما يسخط الرّب لوال أجل معدود ويـو موعود الشتد 
حزننا عليك يا إبراىيم وإنا بك لصبوف وإنا عليك حملزنوف(، مث سوى قربه ووضع يده عند 

ن الشيطاف أف يدخلك((، مث رأسو وغمرىا حٌب بلغت الكوع وقاؿ: ))بسم اهلل ختمتك م
 قاؿ ِف: ))يا علي إف كاف إبراىيم لنبياً((.

ويف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ أنو كاف يقوؿ بعد دفن ا٤بيت 
إذا حثى الَباب: )اللهمَّ إٲباناً بك وتصديقاً برسلك وإيقاناً ببعثك ىذا ما وعدنا اهلل 

، مث قاؿ: من فعل ذلك كاف لو بكل ذرة حسنة(، وىو يف ضياء ورسولو وصدؽ اهلل ورسولو
 ذوي األبصار ويف أماِف اإلماـ أٞبد بن عيسى)ع( ولو حكم الرفع.

 وندب كتب اإلسم على حجر لئال يلتبس

، وىو أوؿ -رٞبو اهلل-كما يف رواية ا٤بطلب بن وداعة: ٤با مات عثماف بن مظعوف 
لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من يأتيو ٕبجر ضخم وقاؿ: مهاجري مات با٤بدينة، أمر النيب صَ 

 وادفن عنده من مات من أىلي((، رواه يف ضياء ذوي األبصار. ([60])))أعلم بو قرب أخي

ويف ضياء ذوي األبصار أيضاً من رواية ا٤بسعودي: أف أبا عبداهلل جعفر بن ٧بمد َعلْيو 
السَّبلـ دفن بالبقع إُف جانب أىلو وعليهم رخاـ متكوب فيها: بسم اهلل الرٞبن الرحيم، 
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ا٢بمد هلل مبتديء األمم و٧بيي الرمم، ىذا قرب فاطمة بنت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
م سيدة نساء العا٤بْب، وقرب ا٢بسن بن علي، و٧بمد بن علي، وجعفر بن ٧بمد وَسلَّ 

 )رضواف اهلل عليهم أٝبعْب(.

 الباب الثامن والثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد في التعزية

يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث عبداهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
زَّى مصاباً كاف لو مثل أجره((، ويف رواية: ))من عزَّى ثكلى كسي بُرداً يف وَسلَّم: ))من ع

 ا١بنَّة((، وىو يف حديث أيب بردة.

ويف اإلعتصاـ: وعلى ا٤بعزي ا٢بمد واإلسَبجاع فاألجر على قدر ا٤بصيبة، رواه يف ٦بموع 
 اإلماـ زيد بن علي)ع(.

من حديث أنس مرفوعاً: ))ما من ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( و مشس األخبار 
 مصيبة وإف تقادـ عهدىا فيجدد ٥با العبد اإلسَبجاع إال جدد اهلل لو ثوأّا وأجرىا((.

ويف مشس األخبار ٦بموع اإلماـ زيد بن علي)ع( من حديث علي َعلْيو السَّبلـ قاؿ: قاؿ 
حدكم موت أخيو فليقل كما رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ا٤بوت فزع فإذا بلغ أ

أمر اهلل سبحانو: إنا هلل وإنا إليو راجعوف وإنا إُف ربّنا ٤بنقلبوف، اللهمَّ اكتبو عندؾ من 
احملسنْب، واجعل مكانو يف عليْب، واخلف على عقبو يف اآلخرين، وال ٙبرمنا أجره، وال 

 تفتنا بعده((.

صلوات اهلل عليها( رواُه عنها ابنها ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث فاطمة )
ا٢بسْب َعلْيو السَّبلـ: كاف َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إذا عزَّا أحداً قاؿ: ))آجركم اهلل 

 ورٞبكم((، وإذا ىنأ أحداً قاؿ: ))بارؾ اهلل لكم وبارؾ عليكم((.

 قاؿ يف اإلعتصاـ:

 هلل)ص(يعني لرسول ا -)فصل( في تعزية المالئكة والخضر )ع(

قاؿ: أخرج ا٢باكم يف )ا٤بستدرؾ( عن جعفر الصادؽ عن أبيو عن جابر بن عبداهلل قاؿ: 
٤با تويف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم عزهتم ا٤ببلئكة يسمعوف ا٢بس وال يروف 



الشخص، فقالوا: السبلـ عليكم أىل البيت ورٞبة اهلل وبركاتو؛ إف يف اهلل عزاء من كل 
بة وخلفاً من كل فائت فباهلل فثقوا وإياه فارُجوا فإ٭با احملرـو من حـر الثواب، والسبلـ مصي

عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، قاؿ ا٢باكم: ىذا صحيح اإلسناد.، وىو يف ٚبريج البحر البن 
 ّٔراف بلفظو إال: ))بيت النبوة(( بدؿ: ))أىل البيت((.

ا قبض رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقاؿ: أخرج ا٢باكم يف )ا٤بستدرؾ( قاؿ: ٤ب
أحدؽ بو أصحابو فبكوا حولو واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى 
رقأّم فبكى مث التفت إُف أصحاب رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فقاؿ: إف يف اهلل 

ن كل ىالك فإُف اهلل فأنيبوا وإليو فارغبوا عزاء من كل مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً م
ونظره إليكم يف الببلد فانظروا فإ٭با ا٤بصاب من َف ٯُبرب، وانصرؼ فقاؿ بعضهم: تعرفوف 
الرجل ؟، قاؿ علي وأبو بكر: نعم؛ ىذا أخو رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ا٣بضر 

يف )الشفاء( و )البحر( ٚبريج البحر البن ّٔراف  َعلْيو السَّبلـ، وىو يف )٦بمع الزوائد(، وىو
وغّبىا، والطريق إُف معرفة ا٣بضر َعلْيو السَّبلـ إال الوحي فُيحمل أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
َعَلْيو وآلو وَسلَّم يسر إُف بعض أىلو وأصحابو أنو سيأيت ا٣بضر يعزيهم فيو ومن صفتو كذا 

 وكذا، واهلل أعلم.

َعلْيو السَّبلـ أنو كتب إُف سلماف )رٞبو اهلل تعاُف( يعزيو يف زوجتو  وفيو من حديث علي
فقد بلغِب مصيبتك أبا عبداهلل فبلغت مِب ٕبيث ٘بد لك، إعلم يا أخي  -فقاؿ: )أما بعد:

 أف مصيبة لك يبقى لك أجرىا خّب لك من نعمة يبقى عليك شكرىا(.

من حديث معاذ بن جبل أف رسوؿ اهلل ويف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( و مشس األخبار 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كتب إُف معاذ يعزيو يف ابن لو: ))بسم اهلل الرٞبن الرحيم، من 
٧بمد رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم إُف معاذ بن جبل، سبلـ اهلل عليك، فإٓف أٞبُد 

ر وا٥بدى والصرب، ورزقنا وإياؾ الشكر، فإف فأعظم اهلل لك األج -اهلل إليك، أما بعد:
أنفسنا وأموالنا وأىلينا وأوالدنا من مواىب اهلل، عز وجل، ا٥بنية وعواريو ا٤بستودعة ٲبتع فيها 

إُف أجل ويقبضها إُف وقت معلـو وإنا نسألو الشكر على ما أعطى والصرب إذا ابتلى، 



ا٤بستودعة، متعك بو يف غبطة  فكاف ابنك من مواىب اهلل، عز وجل، ا٥بنية وعواريو
وسرور، وقبضو منك بأجر كثّب، الصبلة والرٞبة وا٥بدى والصرب وال ُٰببطها جزعك فتندـ، 

 واعلم أف ا١بزع ال يرد ميتاً وال يدفع حزناً وىو نازؿ فكاف قد، والسبلـ((.

ئخنا ويف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( من حديث مشائخو َعلْيو السَّبلـ قاؿ: أنشدنا مشا
بطربستاف لزيد ابن الداعي، ٧بمد بن زيد، ٩با قالو وىو ٧ببوس ببخارى بعد قتل أبيو )صلى 

 اهلل عليو(:

 إف يكن نابك الزماف ببلوى
 وأتت بعدىا نوازؿ أخرى

 وتلتها قوارع ناكبات
 فاصطرب وانتظر بلوغ مداىا

عظمت شدة عليك   
 وجلت

خضعت عندىا النفوس 
 وذلت

 وُمّلتُسئمت دوهنا ا٢بياة 
كشفت عنك ٝبلة 

 فتجلت

 )فصل( في ذكر شيٍء مما رود لدفع عذاب القبر وما يتعلق بذلك

يف أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث سعد عن أبيو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
ن َعَلْيو وآلو وَسلَّم يعلمو ىذه الكلمات كما يعلم ا٤بكتب الكتابة: ))اللهمَّ إٓف أعوذ بك م

البخل، وأعوذ بك من ا١بنب، وأعوذ بك أف أرد إُف أرذؿ العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا 
وعذاب القرب((، وفيو من حديث عمرو ابن ميموف قاؿ: كاف سعد يعلم بنيو ىؤالء 

الكلمات كما يعلم الغلماف الكتابة، مث يقوؿ: إف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف 
  دبر الصبلة وذكرىن:.يتعوذ ّٔن يف



وفيو من حديث أنس أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم كاف يقوؿ: ))اللهمَّ إٓف أعوذ 
بك من الكسل والعجز وا١بنب وا٥بـر والُبخل،و أعوذ بك من عذاب القرب، قاؿ: وذكر فتنة 

 احمليا وا٤بمات((.

لَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))اللهمَّ إٓف وفيو من حديث عائشة قالت: كاف من عاء النيب صَ 
أعوذ بك من عذاب القرب، ومن فتنة الببلياء، ومن فتنة القرب، ومن شر فتنة الكفر، ومن 
شر فتنة ا٤بسيح الدجاؿ، اللهمَّ اغسل خطاياي بالثلج والربد، ونق قليب من ا٣بطايا كما 

اياي كما باعدت بْب ا٤بشرؽ ينقى الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيِب وبْب خط
.))  وا٤بغرب، اللهمَّ إٓف أعوذ بك من الكسل وا٥بـر

وفيو من حديث عمرو بن ميموف، مثل األوؿ إال أنو قاؿ: ))ومن فتنة الصدر وعذاب 
 القرب((.

وفيو من حديث أـ خالد بن سعيد بن العاص قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
 عذاب القرب . وَسلَّم يتعوذ من

وفيو من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا قرب ا٤بيت 
أو أحدكم أتاه ملكاف أسوداف أزرقاف يقاؿ ألحدٮبا: ا٤بنكر، ولآلخر: النكّب، فيقوالف لو: 

شهد أف ال إلو ماكنت تقوؿ يف ىذا الرجل ؟، فيقوؿ: ما كاف يقوؿ ىو عبداهلل ورسولو: أ
إال اهلل وأف ٧بمداً عبده ورسولو، فيقوالف: قد كنا نعلم أنك تقوؿ ىذا، مث يفسح لو يف قربه 
سبعوف ذراعاً يف سبعْب ذراعاً، مث ينور لو، مث يقاؿ لو......، فيقوؿ: إرجع أىلي فأخربىم، 

، عز وجل، من فيقوالف ُت، فيناـ نـو العروس ال يوقضو إال حب أىلو إليو حٌب يبعثو اهلل
 مضجعو ذلك((.

وإف كاف منافقاً قاؿ: ال أدري؛ ٠بعت الناس يقولوف شيئاً فقلت: ال أدري، فيقوالف: قد  
فيها  [([61])كنا نعلم أنك تقوؿ ذلك، مث يقاؿ لؤلرض: إلتمي عليو، فتلتم، ]فتختلف

 أضبلعو فبل يزاؿ ُمعذباً حٌب يبعثو اهلل، عز وجل، من مضجعو ذلك((.
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الباب التاسع والثالثون: في ذكر شيٍء مما ورد من زيارة قبور الصالحين وما يتصل 
 بذلك

نبينا خاُت وىي متفاضلة باعتبار عظم موقع ا٤بزار عند اهلل تعاُف فأعبلىا وأفضلها زيارة قرب 
النبيْب )صلوات اهلل عليو وسبلمو وعلى آلو(، مث سائر األنبياء، مث أمّب ا٤بؤمنْب وأخي 
رسوؿ رّب العا٤بْب، وفاطمة بضعتو، وا٢بسنْب سبطيو )صلوات اهلل عليهم أٝبعْب(، مث 

أصحاب صا٢بي ذرية رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من األئمة وا٤بقتصدين، مث سائر 
رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم األبرار الراشدين )رضي اهلل عنهم(، مث اآلباء 

واألمهات، مث سائر ا٤بشائخ والفضبلء والعلماء واإلخواف، واهلل ٯبزي ا١بميع ا١بزاء الوافر 
 الكثّب ويلحقنا ّٔم صا٢بْب غّب خزايا وال نادمْب إنو على ما يشاء قدير.

 األنوار من حديث ابن عمر مرفوعاً: ))من زار قربي وجبت لو شفاعٍب((. ويف تتمة

وفيو من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))من زارٓف يف ا٤بدينة 
 كاف يف جواري وكنت لو شفيعاً يـو القيامة((.

إذا دخل مسجد رسوؿ اهلل وفيو رواية عن )شفاء( عياض قاؿ: قاؿ ابن أيب حبيب ويقوؿ: 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: بسم اهلل وسبلـ اهلل على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، 

السبلـ علينا من ربّنا وصلى اهلل ومبلئكتو على ٧بمد َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، قاؿ: 
لهمَّ اغفر ِف ذنويب، وافتح ِف أبواب رٞبتك قلت: وال يَبؾ الصبلة والتسليم على اآلؿ، ال

 وجّنتك، واحفظِب من الشيطاف .

روى العتيب قاؿ: كنت جالساً عند قرب النيب  -َعَلْيو السَّبلـ–وفيو رواية عن شفاء األمّب 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فجاء أعرايب فقاؿ: السبلـ عليك يا رسوؿ اهلل، ٠بعت اهلل 

أَنػَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم َجاُءوَؾ فَاْستَػْغَفُروا اللََّو َواْستَػْغَفَر ٥َبُُم الرَُّسوُؿ َلَوَجُدوا  يقوؿ: }َوَلوْ 
]النساء[، وقد جئتك مستغفر لذنيب مستغيثاً بك إُف ريب، مث أنشأ  {(64)اللََّو تَػوَّابًا َرِحيًما

 يقوؿ:

يا خّب من ُدفنت يف التػُّْرِب  فطاب من طينهّن القاع   



 أْعُظُمو
 الفداُء لقرٍب أنَت ساكُنو نفسي

 واألكمُ 
فيو العفاؼ وفيو الدين 

 والكرـُ 

مث انصرؼ األعرايب فحملتِب عيِب، فنمُت، فرأيُت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم 
 فقاؿ ِف: ))إ٢بق األعرايب فبّشره أف اهلل قد غفر لو((.

من  -رٞبو اهلل-قاضي العبلمة أٞبد بن سعد الدين ا٤بسوري وفيو من )ٙبفة األبرار( لل
)جبلء األبصار( للحاكم احملسن بن كرامة ما روي عن فاطمة )صلوات اهلل عليها وسبلمو( 

عند وفاتو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم  -صلوات اهلل عليو وسبلمو-عند زيارة قرب أبيها 
 فقالت:

  تُػْربََة أٞبدٍ ما ضرَّ َمْن قد شّم 
 ُصّبت علّي مصائٌب لو أهنا

 أف ال يشّم مدى الزماف غواليا  
 ُصّبت على األياـ ُعدَف لياليا

 وقد رثاه أمّب ا٤بؤمنْب َعلْيو السَّبلـ بقولو:

  من بعد تكفيِب النيب ودفِنو
 لقد غاب يف وقت الظبلـ لدينو

  بانوا بو آسى على ميت ثوى  
 على الناس من ىو خّب من

 وطيء الثرى

 و٤با دفن علي َعلْيو السَّبلـ فاطمة )عليها السبلـ( قاؿ مرثياً ٥با:

  )لكل اجتماع من خليلْب فرقة
 وإف افتقادي فاطماً بعد أٞبد

وكل الذي دوف ا٤بمات   
  ([62])قليل

 دليل على أف ال يدـو خليل(

و٤با انصرؼ من دفنها زار رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقاؿ: )إف الصرب ١بميل إال 
 عنك، وإف ا١بزع لقبيح إال عليك، وإف ا٤بصاب فيك ١بليل(.
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 مث أنشأ يقوؿ:

 )إْف أجّل ثرى حللت بو
 نازلةٍ ما غاض دمعي عند 

 وإذا ذكرتك سا٧بتك بو

 من أرى لسواه مكتئباً   
 إال جعلتك للبكا سبباً 

 مُب ا١بفوف ففاض وانسكبا

يف )الشايف( يف معرض ذكره للمتوكل  -سبلـ اهلل عليو-وروى ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة 
َصلَّى اهلل َعَلْيو العباسي ٤با كرب قرب ا٢بسْب بن علي َعلْيو السَّبلـ فقاؿ: روينا عن النيب 

وآلو وَسلَّم باإلسناد ا٤بوثوؽ بو أف النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم نظر إُف ا٢بسْب َعلْيو 
السَّبلـ يلعب بْب يديو فبكى بكاءاً شديداً فهابو أىلو أف يسألوه فوثب ا٢بسْب َعلْيو 

ت بكم اليـو سروراً َف أسر قبلو السَّبلـ فقاؿ: ما يبكيك يا أبو ؟!، فقاؿ: ))يا بِب إٓف سرر 
مثلو فأتى جربيل فأخربٓف أنكم قتلى ومصارعكم شٌب((، قاؿ: يا أبو من يزورنا على تباعد 
قبورنا ؟، قاؿ: ))قـو من أمٍب يريدوف بذلك بري وصلٍب إذا جاء يـو القيامة أتيت حٌب 

 آخذ بأعضادىم وأخلصهم من أىوا٥با وشدائدىا((.

رشد باهلل )ع( من حديث عائشة قالت: قاـ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو ويف أماِف اإلماـ ا٤ب
وآلو وَسلَّم من فراشو يف بعض الليل فظننت أنو يُريد بعض نسائو فاتبعُتو فأتى ا٤بقابر فقاـ 
عليها فقاؿ: ))السبلـ عليكم دار قـو مؤمنْب وإنا بكم الحقوف((، مث قاؿ: ))اللهمَّ ال 

ما  ([63])تفتنا بعدىم((، مث التفت فأبصرٓف فقاؿ: ))لو تستطيعيٙبرمنا أجرىم وال 
 فعلت((.

ويف ٚبريج البحر البن ّٔراف من حديث عائشة قالت: كل ما كاف ليلٍب من رسوؿ اهلل 
 َعَلْيو وآلو وَسلَّم ٱبرج من آخر الليل إُف البقيع ويقوؿ: ))السبلـ عليكم دار قـو َصلَّى اهلل

مؤمنْب وأتاكم ما توعدوف وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف، اللهمَّ اغفر ألىل البقيع 
 الغرقد((.
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جوا وفيو من حديث بُريدة قاؿ: كاف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يعلمهم إذا خر 
إُف ا٤بقابر أف يقوؿ قائلهم: ))السبلـ عليكم أىل الديار من ا٤بؤمنْب وا٤بسلمْب وإنا إف 

 شاء اهلل بكم الحقوف، أسأؿ اهلل لنا ولكم العافية((.

وفيو من حديث ابن عباس قاؿ: مر رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بقبور أىل ا٤بدينة 
السبلـ عليكم يا أىل القبور ويغفر اهلل لنا ولكم، أنتم لنا فأقبل عليهم بوجهو فقاؿ: ))

 سلف و٫بن باألثر((.

يعِب إذا زارت القبور  -ويف تتمة األنوار من حديث عائشة قالت: كيف أقوؿ يا رسوؿ اهلل 
 ؟، قاؿ: ))قوِف: السبلـ على أىل الديار من ا٤بؤمنْب((. -

رة مرفوعاً وٯبمع بالنسخ كما يف حديث: وقد ورد لعن زوَّارات القبور من حديث أيب ىري
))كنت هنيتكم((...إٍف، و٢بديث عائشة ا٤بتقدـ، وإذنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم لفاطمة 

)عليها السبلـ( يف زيارة ا٢بمزة حٌب قيل كانت تزوره كل ٝبعة رواه ا٢باكم، وىذا على 
وآلو وَسلَّم: ))كنت هنيتكم عن زيارة فرض عدـ دخوؿ النساء يف خطابو َصلَّى اهلل َعَلْيو 

القبور((...إٍف رواه زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ ورواه مسلم من حديث بريدة األسلمي، مث 
نسخو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بقولو: ))أال فزوروىا((، وإال فما ا٤بانع من صبلحيتو 

إذا صحب خروجهن فتنة أو زينة  للجميع والنساء شقائق الرجاؿ، ويبقى التحرٔف فيما
ومنكر ؟! وقد كررنا الروايات واستوفيناىا وإف كانت متقاربة ٤با فيها من الزيادات، فمن 

 أراد ٙبصيلها إُف ٭بط واحد ودعاء مسَبسل فعل.

ويف صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا)ع( بسنده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
))من مر على ا٤بقابر وقرأ: }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{، أحد عشرة مرة، مث وىب وآلو وَسلَّم: 

 أجره لؤلموات أعطي من األجر بعدد األموات((.

ويف األماِف من حديث أيب بكر قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يقوؿ: 
عندٮبا أو عنده يػس غفر لو بعدد كل آية ))من زار قرب والديو يف كل ٝبعة أو أحدٮبا فقرأ 

 أو حرؼ((.



 خاتمة في أحوال اآلخرة

٤با انتهى ا٤براد من ٝبع ما أمكن من األدعية ونرجوا اهلل تعاُف النفاعة بذلك؛ وذكرنا حاؿ 
ا٤بوت والقرب والزيارة وما يتصل بذلك فلنذكر شيئاً من أحواؿ اآلخرة من عند ا٤بوت وما 

وترغيباً غّب مقتصرين على الكتب السابقة و٬بتمها بالصبلة على رسوؿ  بعده يسّباً ترىيباً 
 اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم ٩با َف يذكر سابقاً واهلل وِف التوفيق واإلعانة.

قاؿ يف مشس األخبار أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
وَسلَّم: ))ال ٛبنوا ا٤بوت فإف ىوؿ ا٤بطلع شديد وإف من السعادة أف  َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو

 يطيل اهلل عمر العبد ويرزقو اإلنابة((.

وفيهما من حديث عبداهلل عن النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))إف نفس ا٤بؤمن 
من أشداقو  يعِب خروج نفسو -ٚبرج رشحاً وإف نفس الكافر تسيل كما ٚبرج نفس ا٢بمار 

 وإف ا٤بؤمن ليعمل ا٣بطيئة فيشدَّ ّٔا عليو عند ا٤بوت ليجزى ّٔا((. -

وفيو من حديث عثماف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))واهلل ما رأيت 
 منظراً قط إال والقرب أفضع منو((.

ن حديث عمر مرفوعاً قاؿ: ويف أماِف قاضي القضاة عبدا١ببار ابن أٞبد رٞبو اهلل تعاُف م
))كيف أنت يا عمر إذا كنت من األرض ألربعة أذرع يف ذراعْب مث رأيت منكراً ونكّباً 

 ؟((، قلت: يا نيب اهلل ما منكر ونكّب ؟!، قاؿ: ))فتانا القرب((.

ومن ذيل حديث طويل جداً خرج لو شاىداً البخاري وعلى أطراؼ منو ُمسلم وأبو داود 
يفتحاف ٤بن مات عاصياً باباً إُف ا١بنَّة  ([64])أيب سعيد وغّبه: ))أهنماوغّبىم من حديث 

فيهش إليها ويريد أف يقـو إليها فيقاؿ لو: لو كنت على غّب ىذا الذي جئت بو عليو 
ىذا مصّبؾ، فّبجع إليو مث يفتح باباً إُف النار فيصد عنها فيقاؿ لو: أما إذا جئت لكاف 

على ما جئت فإُف ىذا تصّب وإليو ترجع، مث يضرب ٗبطرقة من حديد يسمعها كل شيٍء 
خلقو اهلل إال الثقلْب، زاد البخاري: ))مث يضرب ٗبطرقة حديد ضربة بْب أذنيو فيصيح 

 الثقلْب((.صيحة يسمعها من يليو إال 
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٩با ورد يف عرضة احملشر من حديث أ٠باء بنت يزيد من رواية ٧بمد بن منصور )رٞبو اهلل 
تعاُف( يف كتاب )الذكر( وىو مشس األخبار قالت: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

وَسلَّم: ))ٯبمع الناس يـو القيامة يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذىم البصر فيقـو 
مناد ينادي: أين الذين كانوا ٰبمدوف اهلل يف السراء والضراء، قاؿ: فيقوموف وىم قليل 

فيدخلوف ا١بنَّة بغّب حساب، قاؿ: مث يعود فينادي ليقـو الذين كانت تتجاىف جنؤّم عن 
ا٤بضاجع يدعوف رّٔم خوفاً وطمعاً و٩با رزقناىم بنفقوف فيقوموف وىم قليل فيدخلوف ا١بنَّة 

 ((.بغّب حساب

و )السلوة( من حديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم:  ([65])وفيو
٤بقاـ بْب يدي اهلل، عز ))والذي نفسي بيده إف العار والتخزية لتبلغ من أىل القيامة يف ا

 وجل، ما يتمنوف أنو صرؼ ّٔم إُف النار من ذلك ا٤بقاـ((.

وفيهما من حديث أيب أمامة أنو قاؿ: ))تدنوا الشمس يـو القيامة على قيد ميل ويزاد يف 
حرىا كذا وكذا يغلي منها ا٥باـ كما يغلي القدر على اإلناء فيعرقوف منها على قدر 

غ كفيو ومنهم من يبلغ إُف ساقيو ومنهم من يبلغ إُف وسطو ومنهم خطاياٮبم فمنهم من يبل
 من يلجمو العرؽ((.

 ويف حديث آخر منو أيضاً: ))حٌب لو جريت يف السقى ١برت((.

وفيو و أماِف قاضي القضاة من حديث عقبة بن عامر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
اف يـو ٱبتم على األفواه الفخذ الشماؿ من وآلو وَسلَّم: ))أوؿ ما يتكلم على اإلنس

 الرجاؿ((.

]الزلزلة[، أي شهادهتا  {(4)ويف حديث فيو أيضاً يف قولو تعاُف: ))}يَػْوَمِئٍذ ُٙبَدُّْث َأْخَباَرَىا
 ٗبا عمل عليها كل أحد((، وىو من حديث أيب أمامة.

وفيهما من حديث أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا كاف يـو 
القيامة يقوؿ اهلل تعاُف: ميزوا الكفار من ا٤بؤمنْب، وميزوا أىل النفاؽ من أىل اإلخبلص، 

وميزوا أىل الزىد من أىل الرغبة، وميزوا ا٤بخلصْب من ا٤برائْب، وميزوا أىل الصدؽ من أىل 
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الكذب((، فبكى رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فرفع صوتو وىو يقوؿ: ))ماذا يلقى 
أمٍب يـو القيامة حٌب ٲبيز بعضهم من بعض مث يرجعوف بعضهم إُف ا١بنَّة وبعضهم إُف 

 ]يونس[((.{(32)فَ النار((، مث تبل ىذه اآلية: }َفَماَذا بَػْعَد ا٢بَْقّْ ِإالَّ الضَّبَلُؿ فََأْفَّ ُتْصَرُفو 

و٩با ورد من الَبغيب وذلك ليس إال مع اإلخبلص والعمل مع كوف العبد بْب رجاء القبوؿ 
وخوؼ الرد ٗبا ال ٱبفى من األحواؿ الٍب ال ينجو منها إال من عصم اهلل تعاُف نسألو 

 العصمة والتوفيق والرضى والقُبوؿ ٕبولو وقّوتو.

ا٤برشد باهلل )ع( من حديث أنس، وقد روى لو روي يف مشس األخبار و أماِف اإلماـ 
شاىداً أٞبد وأبو داود وا٢باكم والبيهقي وغّبىم من حديث الرباء بن عازب قاؿ: قاؿ 

رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))يقوؿ اهلل، تبارؾ وتعاُف، ٤بلك ا٤بوت َعلْيو السَّبلـ: 
بالضراء والسراء فوجدتو حيث أحب، قاؿ: فيأتيو إنطلق إُف وليي فأتِب بو فإٓف قد بلوتو 

ملك ا٤بوت َعلْيو السَّبلـ ومعو ٟبس مائة من ا٤ببلئكة ٰبملوف صبائر الرٰباف. معهم أصل 
الرٰبانة واحد يف رأسها عشروف لوناً لكل لوف ريح سوى صاحبو وا٢برير األبيض فيو ا٤بسك 

ويبسط ذلك ا٢برير وا٤بسك ٙبت ذقنو  فيأتيو ملك ا٤بوت َعلْيو السَّبلـ فيجلس عند رأسو
ىنالك مرة بأرواجها ومرة بكسوهتا ومرة  ([66])ويفتح لو باب إُف ا١بنة فإف نفسو لتغلغل

بثمارىا، قاؿ: ويقوؿ ملك ا٤بوت: أخرجي أيتها الروح الطيبة إُف سدر ٨بضود وطلح 
منضود وظل ٩بدود وماء مسكوب، و٤بلك ا٤بوت أشد لطفاً من الوالدة بولدىا فتسل روحو  

قي، وىو كما تسل الشعرة من العجْب((، مث ساؽ باقي ا٢بديث يف وصف حالو وما يبل
طويل، مث قاؿ يف آخره: ))إف ا٤بلكْب بعد سؤلو واحتواش أعمالو الصا٢بة عليو يدافعاف 

القرب من بْب يديو أربعْب ذراعاً ومن خلفو كذلك وعن ٲبينو كذلك وعن يساره كذلك مث 
يقوالف لو: وِف اهلل ٪بوت آخر ما عليك، قاؿ: والذي نفس ٧بمد بيده إنو ليصل إُف قلبو 

ترتد أبداً، مث يقوالف لو: وِف اهلل انظر فوقك، فينظر فإذا باب مفتوح إُف ا١بنَّة، مث  فرحة ال
يقوالف لو: وِف اهلل؛ ىذا منػزلك، قاؿ: فوالذي نفس ٧بمد بيده إنو ليصل إُف قلبو فرحة ال 
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ترتد أبداً((، فقاؿ يزيد الرفاشي، أحد رواتو: وقالت عائشة: ))تفتح تسعة وتسعوف باباً من 
 نَّة فيأتيو من روحها وبردىا حٌب يبعثو اهلل إليها((.ا١ب

وكوف ا٤بوت خّب من ا٢بياة: ما رواه ابن عمر مرفوعاً قاؿ:: ))ٙبفة ا٤بؤمن ا٤بوت((، وىو 
 عند الطربآف يف )الكبّب( وا٢باكم، وىو يف )أماِف ا٤برشد باهلل( و )سلوة العارفْب(.

ْيو السَّبلـ مرفوعاً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى وأخرج الديلمي من حديث ا٢بسْب بن علي َعل
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ا٤بوت رٰبانة ا٤بؤمن((، و: ))ا٤بوت غنيمة ا٤بؤمن((، من حديث 

 عائشة عند الديلمي أيضاً.

من حديث ٧بمود بن لبيد عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))يكره بن آدـ ا٤بوت 
 من الفتنة((، أخرجو أٞبد يف )مسنده(. وا٤بوت خّب لو

ومن حديث عبداهلل بن عمرو ابن العاص: ))الدنيا سجن ا٤بؤمن وسنتو فإذا فارؽ الدنيا 
فارؽ السجن والِسَنة((، رواه ابن ا٤ببارؾ يف )الزىد( والطربآف يف )الكبّب( وقاؿ َصلَّى اهلل 

 يتخلى سربو يسرح حيث شاء((. َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))الدنيا سجن ا٤بؤمن فإذا مات

ويف )س( من حديث عمرو بن دينار قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف 
رجل مات قاؿ: ))أصبح ىذا قد خلى من الدنيا وتركها ألىلها فإف كاف قد رضي َف يسره 

 أف يرجع إُف الدنيا كما ال يسر أحدكم أف يرجع إُف بطن أمو((.

ابن ا٤ببارؾ وابن أيب شيبة عن الربيع بن خثيم: ))ما من غائب ينتظره ا٤بؤمن خّب لو وأخرج 
 من ا٤بوت((.

وأخرج أٞبد يف )الزىد( من حديث ابن مسعود قاؿ:: ))ليس ٤بؤمن راحة دوف لقاء اهلل 
 تعاُف((.

وأخرج عبدالرزاؽ يف )تفسّبه( وابن أيب شيبة والطربآف وا٢باكم من حديث ابن مسعود 
اؿ: ))ما من نفس برة وال فاجرة إُف ا٤بوت خّب ٥با من ا٢بيوة، إف كاف براً فقد قاؿ تعاُف: ق

]آؿ عمراف[، وإف كاف فاجراً فقد قاؿ تعاُف: }َواَل  {(198)}َوَما ِعْنَد اللَِّو َخيػٌْر ِلؤْلَبْػرَارِ 
َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم َخيػٌْر أِلَنْػُفِسِهْم{...إٍف ]آؿ عمراف: [((، وىو يف 178َٰبَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أ٭بَّ



)أماِف ا٤برشد باهلل َعلْيو السَّبلـ(.وال تنايف بْب ا٣برب وما يشأّو وبْب حديث كثّب ابن 
وعاً قاؿ: ٠بع رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم سعد بن أيب وقاص يتمُب ا٢بارث مرف
وإف كنت  : ))ال تتمنَّ ا٤بوت؛ فإف كنت من أىل ا١بنَّة فالبقاء خّب لك،([67])ا٤بوت قاؿ

من أىل النار فما يعجلك إليها((، رواه السيد اإلماـ ا٤بوفق باهلل ا٢بسْب بن إ٠باعيل 
ا١برجآف وغّبه الختبلؼ ٧بل ا٣بّبية، فإف اآلخرة خّب على اإلطبلؽ، أما ا٤بؤمن فيسَبيح 
وأما الفاسق فيخفف عذابو لقلة ارتكابو القبيح وقطعو با٤بوت ومن حيث أف الدنيا ٧بل 

ساب ا٣بّب ا٤بفضي إُف تفاضل الدرج وتفاوت النعيم، فالبقاء خّب من تلك ا٢بيثية فإف الكت
عند أخذ أىل ا١بنَّة مواضع قرارىم فيها يأسف ا٤بقصر على تقصّبه ٤با يراه صائر إليو 

السابقوف كما دؿ على ذلك حديث األماِف وىو ما رواه أبو ىريرة مرفوعاً: ))ما من أحد 
الوا: وما ندامتو يا رسوؿ اهلل ؟، قاؿ: ))إف كاف ٧بسناً ندـ على أف ال ٲبوت إال ندـ((، ق

يكوف زاد، وإف كاف مسيئاً ندـ أف ال يكوف نػزع((، فا٣بّبية حينئذ ٨بتلفة. وأما الفاسق فإف 
البقاء خّب لو على اإلطبلؽ بالنظر إُف السبلمة العاجلة، وإف مرور اليـو لو يف الدنيا خّب 

العذاب من عند خروج روحو وإف كاف بقاه يستدعي تكاثف العذاب  لو من الوقوع يف
لكثرة ما ٯبتنيو من العصياف، وقد نبو على شيٍء من ا١بمع يف ا١بملة حديث جابر 

السابق: ))ال ٛبنوا ا٤بوت فإف ىوؿ ا٤بطلع شديد((، فلو َف يكن على ا٤برء شدة إال مقاساة 
 ا٤بوت لكاف كافياً، واهلل أعلم.

 يف الَبغيب من حديث أنس قاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف حفظت ولؤلصبهآف
 وصيٍب فبل يكوف شيٍء أحب إليك من ا٤بوت((.

وأخرج أٞبد وابن أيب شيبة من حديث أيب الدرداء أنو قيل لو: ما ٙبب ٤بن ٙبب ؟، قاؿ: 
رب أعجب إِفَّ من ا٤بوت، وقاؿ: ما أىدى إُف أخ ىدية أحب من السبلـ وال بلغِب عنو خ

 موتو .
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وأخرج النسائي من حديث عبادة ابن الصامت قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
وَسلَّم: ))ما على األرض من نفس ٛبوت و٥با عند اهلل خّب ٙبب أف ترجع إليكم و٥با نعيم 

 الدنيا((.

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وأخرج ابن جرير من حديث ابن ُجريح قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
لعائشة: ))إذا عاين ا٤بؤمن ا٤ببلئكة قالوا: نرجعك إُف الدنيا ؟، فيقوؿ: إُف دار ا٥بُمـو 

 واألحزاف قّدماف إُف اهلل تعاُف((.

ومن حديث سلماف ما أخرجو ابن مندة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
و ا٤بؤمن عند الوفاة بروح ورٰباف وجنَّة نعيم، وإف أوؿ ما يبشر بو ))إف أوؿ ما يبشر ب

ا٤بؤمن يف قربه أف يقاؿ: أبشر برضاء اهلل، تعاُف، وا١بنَّة قدمت خّب مقدـ قد غفر اهلل ٤بن 
 شيعك إُف قربؾ، وصدؽ من شهد لك، واستجيب من يستغفر لك((.

بقبض روح ا٤بؤمن أوحى اهلل إُف ومن حديث ابن مسعود عنو أيضاً قاؿ: ))إذا أراد اهلل 
ملك ا٤بوت أف أقرئو مِب السبلـ((، وىذا لو حكم الرفع إذ ال يعرؼ من غّب طريق النيب 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، وقد فسر بو الرباء ابن عازب قولو تعاُف: }ٙبَِيَّتُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْونَُو 

وابن أيب شيبة والبيهقي يف )الشعب( وَف يذكروا  [، رواه عنو ا٢باكم44]األحزاب: َسبَلـٌ{
 رفعاً وال وقفاً.

نْػَيا َويف } وروى ابن شيبة وابن مندة عن الضحاؾ: ٥َبُُم اْلُبْشَرى يف ا٢ْبََياِة الدُّ
 [، قبل ا٤بوت.64]يونس: {اآْلِخَرةِ 

د ومما ورد في من تسليم األعضاء بعضها على بعض ومالقاة األرواح لروح المؤمن عن
 موتو وتسليمها عليو

روي يف مشس األخبار عن أماِف ا٢بافظ أيب سعيد بن إ٠باعيل بن علي السماف، وقد قيل 
إف ىذا الشيخ أكثر أىل األرض شيوخاً وكاف زاىداً فاضبلً حافظاً من حديث أنس قاؿ: 

قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف العبد ليعاًف كرب ا٤بوت وسكراتو وإف 



بعضها على بعض تقوؿ: عليك السبلـ، تفارقِب وأفارقك إُف يـو  مفاصلو ليسلم
 القيامة((.

ومن حديث أيب أيوب األنصاري ما رواه الطربآف يف )األوسط( قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى 
اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إف نفس ا٤بؤمن إذا قبضت تلقاىا أىل الرٞبة من عباد اهلل كما 

ىل الدنيا ويقولوف: أنظروا صاحبكم يسَبيح فإنو كاف يف كرب وشدة، يتلقوف البشّب من أ
 مث يسألوف ما فعل فبلف وفبلنة ؟ أتزوجت ؟!((.

وأخرج البزار من حديث أيب ىريرة يرفعو: ))إف ا٤بؤمن ينػزؿ بو ا٤بوت ويعاين ما يعاين يود 
تأتيو أرواح لو خرجت نفسو واهلل ٰبب أف لقاءه وإف ا٤بؤمن تصعد روحو إُف السماء ف

 ا٤بؤمنْب فيستخربونو عن معارفهم من أىل الدنيا((.

وأخرج أٞبد من حديث ابن عمر مرفوعاً: ))أف روحي ا٤بؤمنْب ليلتقياف على مسّبة يـو وما 
 رأى أحدٮبا صاحبو((.

 ويف رواية: ))أهنما يتعارفوف كما يتعارؼ الطّب على رؤوس الشجر((.

 لى المؤمنومما رود في تخفيف ضمَّة القبر ع

أخرج البيهقي وابن مندة عن سعيد بن ا٤بسيب أف عائشة قالت: يا رسوؿ اهلل إنك منذ 
حدثتِب بصوت منكر ونكّب وضغطت القرب ليس ينفعِب شيء، قاؿ: ))يا عائشة إف 
أصوات منكر ونكّب يف أ٠باع ا٤بؤمنْب كاإلٜبد يف العْب وإف ضغطت القرب على ا٤بؤمن  

يها ابنها الصداع فتغمز رأسو غمزاً رفيقاً، ولكن يا عائشة: ويل كاألـ الشفيقة يشكو إل
 للمشركْب باهلل كيف يضغطوف يف قبورىم كضغطة الصخرة على البيضة((.

قلت: ؤّذا يصح تأويل ا٢بديث ا٤بشهور: ))إف للقرب ضغطة لو سلم منها أحد لسلم منها 
ذلك بكوهنا حقاً ال بد منو  سعد بن معاذ الذي اىتػز عرش الرٞبن ٤بوتو((، فيحمل على 

كحديث سعد )رٞبو اهلل تعاُف( وخفيفة على ا٤بؤمن وشديدة على الفاجر ال بد منو كهذا 
 وىو من تفسّب ا٢بديث بعضو ببعض وىو أقدـ التفاسّب، واهلل أعلم.



وقد روى السيوطي قاؿ: أخرجو بن أيب الدنيا عن ٧بمد التيمي: ))أف الدنيا تضم ا٤بطيع 
ولدىا الغائب عنها كونو خلق منها برقة وشفقة، وتضم الفاجر بعنف كونو  ضم الوالدة

خالف مواله وكلو عن أمر اهلل تعاُف ٥با((، وقاؿ التيمي: إف ىذا بْب العلماء تأويل 
 مشهور، واهلل أعلم .

قلت: ال بأس بو وقد أشرنا إُف تأويل نبوي فيو لكنو بقي يف النفس شيء من حديث 
النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أخرجو ٨برج التخويف يف قولو: ))لو سعد بن معاذ فإف 

سلم منها أحد لسلم سعد((، مع تفخيم شأنو وكونو اىتػز لو عرش الرٞبن فاهلل تعاُف أعلم 
خلى أف ا٤بؤمن ليس عليو بعد ا٤بوت كربة وال  بالغُيوب ونسألو السبلمة من كل مرىوب؛

مقرر يف موضعو، وأحاديث ىذه ا٣باٛبة السابقة يدؿ على نوع من التعذيب كما ذلك 
ذلك لو َف يكن إال حديث أنس، ا٢بديث الطويل فيها الذي رواه اإلماـ ا٤برشد باهلل َعلْيو 
السَّبلـ وأٞبد وأبو داود وا٢باكم وغّبىم، وفائدة التخويف: يف حديث سعد رضي اهلل عنو 

 واهلل أعلم. ا٢بث على األعماؿ الصا٢بة و٘بنب القبائح،

وأخرج الَبمذي من حديث أيب سعيد أف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم قاؿ: ))إذا 
دفن العبد ا٤بؤمن قاؿ لو القرب: مرحباً وسهبلً أما كنت ألحب من ٲبشي على ظهري إِفَّ 

فإذا وليتك اليـو وصرت إُف فَبى صنيعي بك فيتسع لو مد بصره ويفتح لو باب إُف 
ا١بنَّة((، وقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إ٭با القرب روضة من رياض ا١بنَّة 

 أو حفرة من حفر النّباف((.

وروى الديلمي يف )مسنده( من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 
ربه يؤنسو يف قربه إُف يـو القيامة ويدرأ عنو وَسلَّم: ))إذا مات العاَف صوَّر اهلل عملو يف ق

 ىواـ األرض((.

قلت: والفائدة فيو كوف العمل يدرأ عنو ىواـ األرض وأما كوف العمل يربز يف القرب لصاحبو 
فهو مشهور على جهة آّاز التمثيلي يف حصوؿ النعيم وضده، روى اإلماـ ا٤بنصور باهلل 

)ا٢بديقة( من حديث عمراف بن ا٢بصْب قاؿ: ٠بعت قيس  عبداهلل بن ٞبزة َعلْيو السَّبلـ يف



بن عاصم ا٤بنقري يُقوؿ: قدمت على رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم يف وفد من بِب 
ٛبيم فقاؿ: ))إغتسل ٗباٍء وسدٍر((، ففعلت مث عدت إليو فقلت: يا رسوؿ اهلل عظنا موعظة 

وآلو وَسلَّم: ))يا قيس إف مع العز ذال، وإف مع ا٢بيوة موتاً، ننتفع ّٔا، فقاؿ َصلَّى اهلل َعَلْيو 
وإف مع الدنيا آخرة، وإف لكل شيٍء حسيباً وعلى كل شيٍء رقيباً، وإف لكل حسنة ثواباً 
ولكل سيئة عقاباً ولكل أجل كتاباً، إنو ال بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وىو حي 

مك وإف كاف لئيماً أسلمك، مث ال ٰبشر إال وتدفن معو وأنت ميت فإف كاف كرٲباً أكر 
معك وال تبعث إال معو، وال تسأؿ إال عنو فبل ٘بعلو إال صا٢باً فإنو إذا كاف صا٢باً َف 
تأنس إال بو وإف كاف فاحشاً َف تستوحش إال منو وىو فعلك((، وىو من أحاديث 

 (، واهلل أعلم.([68]))األربعْب

 وكون ألرواحهم أو لهم عمل وكل ذلك إلى اهلل تعالى

وىو غّب ٩بتنع، وأعماؿ اآلخرة غّب موقوؼ على حقائقها وغّب معينة باألمور ا٤بشاىدة 
لَبمذي والبيهقي من حديث ابن عباس قاؿ: ضرب بعض أصحاب النيب الدنيوية؛ فأخرج ا

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم خباه على قرب وىو ال ٰبسب أنو قرب فإذا فيو إنساف يقرأ سورة 
ا٤بلك حٌب ختمها فأتى النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فأخربه، فقاؿ لو رسوؿ اهلل َصلَّى 

آلو وَسلَّم: ))ىي ا٤بانعة، ىي منجية من عذاب القرب((، قاؿ السيوطي: وىو اهلل َعَلْيو و 
ا٤بعتمد يف النقل.، قاؿ أبو القاسم السعدي يف كتاب )اإلصباح(: ىذا تصديق من رسوؿ 
اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم بأف ا٤بيت يقرأ يف قربه، فإف عبيداهلل أخربه بذلك وصدقو 

ْيو وآلو وَسلَّم وىو ظاىر.فأخرج ابن مندة عن طلحة بن عبداهلل قاؿ: أردت َصلَّى اهلل َعلَ 
ماِف بالغابة فآويت إُف قرب عبداهلل بن عمرو بن حراـ فسمعت قراءة القرآف من القرب ما 

رأيت أحسن منها؛ فجئت إُف رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فذكرت لو ذلك فقاؿ: 
 تعلم أف اهلل قبض أرواحهم فجعلها يف قناديل من زبرجد وياقوت مث ))ذلك عبداهلل؛ أَف

علقها وسط ا١بنَّة فإذا كاف الليل ردت إليهم أرواحهم فبل يزاؿ كذلك حٌب إذا طلع الفجر 
 ((.([69])ردت أرواحهم إُف مكاهنا الذي كانت فيو
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قلت: وقد شوىد ذلك يف عصرنا وىو ما نُقل نقبلً مستفيضاً مشهوراً ال يبعد تواتره و٠بعتو 
ل واحد أنا ٩بن ٠بع ذلك واستثبت روايتو وىو أف الشيخ ا٢بافظ ملحق األواخر باألوائ

احملققْب األماثل الشهيد السعيد ٧بمد بن صاٌف السماوي الشهّب ٕبريوة )رٞبو اهلل تعاُف( 
بعد إستشهاده وتعليقو بقي أياماً فكاف إذا جّن من الليل يسمع ا٢باضروف دراسة سورة 

يػس مستمراً حٌب اشتهر فكاف إذا جاء الليل خرج إليو أىل بندر ا٢بديدة فيسمعوف ذلك 
س إال يف الليل فهو معُب قوؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إذا كاف وذلك لي

 الليل ردت إليهم أراواحهم((، واهلل أعلم.

 وكونهم يتزاورون

أخرج أبو الشيخ ابن حباف من حديث قيس بن قبيصة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
لو يف الكبلـ مع ا٤بوتى، قيل: يا رسوؿ اهلل وىل يتكلم وآلو وَسلَّم: ))من َف يوص َف يؤذف 

 ا٤بوتى ؟، قاؿ: نعم؛ ويتزاوروف((، وأحاديث ىذا ا٤بعُب كثّبة جداً.

 وكذا معرفة زوَّارىم األحياء

أخرج ابن أيب الدنيا يف كتاب )ا٤بفتوف( من حديث عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل 
((.َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))ما م  ن رجل يزور قرب أخيو وٯبلس إليو إال استأنس حٌب يقـو

وفيو ويف )الشَُّعب( من حديث أيب ىريرة مرفوعاً: ))ما من رجل مر بقرب ال يعرفو فسلم 
عليو إال رد عليو السبلـ((، ومثلو من حديث ابن عباس ومن حديث أيب ىريرة: ))آنس ما 

 دار الدنيا((. يكوف ا٤بيت يف قربه إذا زاره من كاف ٰببو يف

وأخرج مسلم من حديث أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: 
))أرواح الشهداء يف حواصل طّب خضر تسرح يف أهنػار ا١بنَّة حيث شاءت ُت تأوي إُف 
قناديل ٙبت العرش((، ومثلو يف شهداء أحد من حديث ابن عباس عند أيب داود وأٞبد 

شعب( واألحػاديث الٍب ٝبعها السيوطي يف ىذا الباب قريبة من وا٢باكم والبيهقي يف )ال
قاؿ: وإف اختلفت أقواؿ العلماء يف  -أعِب يف مستقر األرواح  -ثبلثْب بطرقها ورواهتا 



مستقرىا فعلى ا١بملة أهنا متفاوتة الدرج وا٤بقامات ٕبسب تفاوهتا يف األعماؿ وذلك 
 د حققو ابن القيم، واهلل أعلم.اإلختبلؼ ال يؤدي إُف تعارض بْب األدلة وق

قاؿ: وعلى كل تقدير فللروح بالبدف اتصاؿ ٕبيث يصح أف ٱباطب ويسلم عليها ويعرض 
عليها مقعدىا وغّب ذلك فيكوف يف الرفيق األعلى وىي متصلة بالبدف، وإ٭با يأيت الغلط ىنا 

 من قياس الغائب على الشاىد.

 أشرنا إليو فيما سبق.قلت: وىذا حّق وىو ما نعتمده ونعتقده وقد 

قاؿ: وقد رأى النيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم موسى َعلْيو السَّبلـ ليلة اإلسرى قائماً يصلي 
يف قربه ورآه يف السماء السادسة، فالروح كانت ىناؾ يف مثاؿ البدف فلها إتصاؿ بالبدف 

لى، وال تنايف بْب حيث يصلي يف قربه ويرد على من يسلم عليو وىو يف الرفيق األع
 األمرين.

أقوؿ: مرجع ذلك كلو إُف القوؿ بصحة عذاب القرب ونعيمو، ومذىب العَبة َعَلْيهم السَّبلـ 
صحة ذلك فبل ٲبتنع ما روي وال يبعد شيء ٩با ذكرنا فمرجعو إُف ىذين األصلْب، وما 

 روي من ىذه األفراد فهو تفصيل ٤با ىو معلـو ٝبلة، واهلل أعلم.

 لقول في ىذا المعنى؛ وىو إن شاء اهلل غير خال من فائدة واتعاظولنختم ا

وٯبب أف يعلم أف مثَّ فرقاً بْب الشهداء وغّبىم، فالشهداء حكمهم ما أخربنا اهلل، تعاُف 
سبحانو، يف كتابو العزيز من أهنم أحياء ال كاألموات وٰبكم ٕبيوهتم ا٢بياة الكاملة، وأما 

أعلم. ونذيلو بفصل يشّب إُف يسّب من ذكر النار وا١بنَّة  غّبىم فكما قررنا ىنا، واهلل
 وأىلهما وبو يتم الكتاب إف شاء اهلل تعاُف.

 ]ذكر النار والجنة[

 )فصل( فأما النار نعوذ باهلل منها

فمن رواية قاضي القضاة يف مشس األخبار من حديث أيب الدرداء قاؿ: قاؿ النيب َصلَّى اهلل 
)يلقى على أىل النار ا١بوع حٌب يعدؿ ما ىم فيو من العذاب َعَلْيو وآلو وَسلَّم: )

فيستغيثوف بالطعاـ فيغاثوف بضريع ال يسمن وال يغِب من جوع، فيستغيثوف بالطعاـ فيغاثوف 



بطعاـ ذي غصة، فيخربوف أهنم كانوا ٯبيزوف الغصص يف الدنيا بالشراب، فيستغيثوف 
إذا دنت من وجوىهم شوت وجوىهم، فإذا بالشراب فيغاثوف با٢بميم ويف كبلليب ا٢بديد ف

دخلت بطوهنم قطعت ما يف بطوهنم، فيقولوف: ادعوا خزنة جهنم، فيدعوف فيقولوف: } 
]غافر[، فقالوا: }أََو ََفْ َتُك تَْأتِيُكْم  {(49)اْدُعوا َربَُّكْم ٱُبَفّْْف َعنَّا يَػْوًما ِمَن اْلَعَذابِ 

[، فيقولوف: ندعوا مالك، فيقولوف: }يَاَماِلُك لِيَػْقِض 50ر:ُرُسُلُكْم بِاْلبَػيػَّْناِت{ اآلية ]غاف
َنا َربَُّك قَاَؿ ِإنَُّكْم َماِكُثوفَ  َنا ِشْقَوتُػَنا  {(77)َعَليػْ ]الزخرؼ[، قاؿ: فيقولوف: }َربػََّنا َغَلَبْت َعَليػْ

َواَل اآلية ]ا٤بؤمنوف[، قاؿ: فيجيبهم: }اْخَسُئوا ِفيَها  {(106)وَُكنَّا قَػْوًما َضالّْْبَ 
]ا٤بؤمنوف[، قاؿ: فعند ذلك ييأسوف من كل خّب وعند ذلك يأخذوف  {(108)ُتَكلُّْموفِ 

 يف الزفّب وا٢بسرة والويل((.

وفيو من مسند أنس من حديث علي َعلْيو السَّبلـ: )تعوذوا من وادي ا٢بزف(، قيل: وما 
عده اهلل، تعاُف، وادي ا٢بزف ؟، قاؿ: )وادي يف جهنم إذا فتح استجارت منو سبعْب مرة، أ

 للقراء ا٤برائْب بأعما٥بم، وإف من شرار القراء الذين يزوروف األمراء(، وىذا لو حكم الرفع.

ويف أحكاـ اإلماـ ا٥بادي)ع( قاؿ ا٥بادي َعلْيو السَّبلـ يف كتاب )الزىد(: بلغنا عن رسوؿ 
ـ جائر كبو اهلل على منخريو اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أنو قاؿ: ))من جىب درٮباً إلما

 يف النار((.

يرويو: أنو إذا كاف يـو القيامة جعل اهلل  -رٞبو اهلل-وبلغنا عن أيب جعفر ٧بمد بن علي 
سرادقاً من نار وجعل فيو أعواف الظا٤بْب، وٯبعل ٥بم أظافّب حديد ٰبكوف ّٔا أبداهنم حٌب 

اؿ: بلى؛ ولكنكم كنتم أعواناً للظا٤بْب، تبدوا أفئدهتم فيقولوف: ربَّنا أَف نكن نعبدؾ ؟، فيق
قاؿ َعلْيو السَّبلـ: وأقوؿ: ال ٘بوز معاونة ظاَف وال معاضدتو وال منفعتو وال خدمتو كائناً 

من كاف من آؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم أو من غّبىم، كل ظاَف ملعوف، وكل 
 معْب لظاَف ملعوف.

قلت: وىذا القدر يكفي ويغِب عما وراءه، واألحاديث واسعة، وقد أحطنا الطرفْب ألف 
إستحقاؽ النار بالتفريط ٕبق اهلل، تعاُف، وقد أشرنا إليو ٕبديث القراء ومن عداىم داخل 



ٙبتو قطعاً من العصاة، وحق ا٤بخلوؽ وىو الظلم وما يشأّو وىو ا٢بديث اآلخر، فإنو إذا  
ا٤بعْب للظلمة فما بالك با٤بباشرة، وكل الٍو ٢بٍق ظاَف، حٌب واضع الزكاة يف كاف ما ذكر يف 

 غّب موضعها ظاَف، واهلل أعلم.

 وأما الجنَّة ختم اهلل لنا بها

ففي أماِف اإلماـ ا٤برشد باهلل )ع( من حديث عبداهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو 
نكم ماكثوف يف النار عدد كل حصاة يف الدنيا لفرحوا وآلو وَسلَّم: ))لو قيل ألىل النار إ

ّٔا، ولو قيل ألىل ا١بنَّة إنكم ماكثوف يف ا١بنَّة عدد كل حصاة ]يف الدنيا[ ٢بزنوا، ولكن 
 جعل اهلل ٥بم األبد((.

وفيو من حديث أيب مسعود الغفاري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم وقد 
ف: ))إف ا١بنَّة لتػزين لشهر رمضاف من رأس ا٢بوؿ إُف رأس ا٢بوؿ، حٌب إذا  أىل شهر رمضا

كاف أوؿ ليلة ىبت ريح من ٙبت العرش فصفقت ورؽ شجر ا١بنَّة فنظر ا٢بور العْب إُف 
ذلك فقلن: يا رّب اجعل لنا من عبادؾ يف ىذا الشهر أزواجاً تقر أعيننا ّٔم وتقر أعينهم 

إال زّوجو اهلل، تعاُف، زوجة يف كل يـو من ا٢بور العْب يف بنا، وما من عبد صاـ رمضاف 
خيمة من ُدرة ٦بّوفة ٩با نعت اهلل بو ا٢بور ا٤بقصورات يف ا٣بياـ، على كل إمرأة منهن 

سبعوف حلة ليس منها حلة على لوف األخرى، ويعطى سبعْب لوناً من الطيب ليس منو 
قوت موشح بالدر على سبعْب فراشاً لوف يشبو اآلخر، وكل امرأة منهن على سرير من يا

بطائنها من إستربؽ، وفوؽ السبعْب فراشاً سبُعوف أريكة، ولكل إمرأة منهّن سبعوف وصيفة 
٣بدمتها وسبعوف وصيفة للقياء زوجها، مع كل وصيفة صحنة من ذىب فيها لوف من 

ر من الطعاـ ٯبد آلخره من اللذة مثل ما ٯبد ألولو، ويعطى زوجها مثل ذلك على سري
ياقوتة ٞبراء عليها سوار من ذىب موشح بالياقوت األٞبر((، ىذا لكل يـو صامو من 

رمضاف سوى ما عمل من ا٢بسنات، وكفى بوعد اهلل، تعاُف، وإخباره عن سرور أىل ا١بنَّة 
 [....إٍف اآليات ]يس{(55)حيث قاؿ تعاُف: }ِإفَّ َأْصَحاَب ا١ْبَنَِّة اْليَػْوـَ يف ُشُغٍل فَاِكُهوفَ 



وقد ذكر الز٨بشري يف تفسّبىا: ما يذىب بغيظ ا٤بؤمن، وفقنا لذلك إنو القادر عليو، 
 ولنقتصر على ذلك وباهلل اإلعانة.

 ]الختم بالصالة المصطفوية[

وىاك ما وعدنا بو من الختم بصالة من الصلوات المصطفوية مما لم يذكر فيما 
 صالة دائمة وسالماً.سلف لتكون مبدًءا وختاماً، وأبلغ اللهمَّ محمداً 

فأخرج اإلماـ أبو طالب َعلْيو السَّبلـ يف األماِف؛ وذلك من رواية أيب خالد عن اإلماـ 
الشهيد زيد بن علي َعلْيو السَّبلـ: ))اللهمَّ صلّْ على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد، كما صّليت 

؛ كما على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، وبارؾ على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد
باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، وترّحم على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد؛  
كما ترّٞبت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، وٙبّنن على ٧بمد وعلى آؿ 

٧بمد؛ كما ٙبّننت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، وسّلم على ٧بمد وعلى 
 سّلمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد((.آؿ ٧بمد؛ كما 

من أشرؼ األحاديث وأكملها وأوسعها  -حديث الصلوات ا٣بمس  -وىذا ا٢بديث
طرقاً، وىو من ا٤بسلسبلت بالعّد يف اليد، قاؿ أبو طالب َعلْيو السَّبلـ: قاؿ أبو خالد: 

علي بن ا٢بسْب، وقاؿ عّدىن يف يدي زيد بن علي، قاؿ زيد بن علي، عّدىن يف يدي 
علي بن ا٢بسْب: عّدىن يف يدي ا٢بسْب بن علي، وقاؿ ا٢بسْب بن علي: عّدىن يف يدي 
أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب، وقاؿ علي َعلْيو السَّبلـ: عّدىن يف يدي رسوؿ اهلل َصلَّى 

م[: ))عّدىن يف يدي اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم، وقاؿ رسوؿ اهلل ]َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّ 
 جربيل َعلْيو السَّبلـ، وقاؿ جربيل َعلْيو السَّبلـ: ىكذا أنػزلت ّّٔن من عند رّب العا٤بْب((.

ولنا يف ىذه الصلوات طرؽ مسلسلة ّٔذا العّد مع قبض األصابع وكسرىا إُف باطن الكف، 
 الثبلث األخر واختبلؼ يسّب من إثبات ا١ببللة فيها ٝبيعاً وإثبات واو العطف أيضاً يف

وحذفها ٩با قُبل برواية السيد العبلمة ا٤برحـو أٞبد بن عبداهلل، صاحب دار سناف، يف داره؛ 
من طريقة جده أيب أمو السيد العبلمة أٞبد بن يوسف زبارة، من طريق القاضي ا٢بافظ 



متصلة بزيد بن علي َعلْيو السَّبلـ  -رٞبو اهلل تعاُف-أٞبد بن سعد الدين ا٤بسوري 
 مسلسلة، وا٢بمد هلل رّب العا٤بْب.

ويف ا٤برشد باهلل، تفاؤالً ٖبتمو، أرشدنا اهلل إُف رضوانو وعميم إحسانو يف الدارين، آمْب، 
من حديث سبلـ الكندي، كتب اهلل لنا السبلمة يف الدارين، قاؿ: كاف علي بن أيب طالب 

هلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم فيقوؿ: )قولوا: َعلْيو السَّبلـ يعّلم الناس الصلوة على رسوؿ اهلل َصلَّى ا
اللهمَّ داحي ا٤بدحوات، وباريء ا٤بسموكات، وجّباؿ القلوب على فطرهتا، شقّيها 

وسعيدىا، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة ٧ببتك، على ا٣بليفة ا٤بعروؼ 
ن ا٢بق با٢بق، ٕببيبك؛ ٧بمد عبد ورسولك، ا٣باُت ٤با سبق، والفاتح ٤با انغلق، وا٤بعل

والدامغ جيشات األباطيل، كما اضطلع بأمرؾ يف طاعتك، واعياً لوحيك، حافظاً لعهدؾ، 
، حٌب أورى قبساً لقابس إُف  ماضياً على نفاذ أمرؾ، غّب نكل يف قدـ، وال وىن يف عـز
اهلل، يصل بأىلو أسبابو، بو ىديت القلوب بعد خوضات األباطيل، وأّٔج موضحات 

اإلسبلـ وسائرات األحكاـ، فهو أمينك ا٤بأموف، وصاحب علمك  األعبلـ مسرات
ا٤بخزوف، وشهيدؾ يـو الدين، وبَعيثك نعمة، ورسولك رٞبة، اللهمَّ أعل على بناء البانْب 

بناه، وأكـر مثواه لديك، ونػزلو وأٛبم لو نوره، واجعلو بابتغائك إياه مقبوؿ الشهادة ومرضي 
، وحجة وبرىاف عظيم، عظم اهلل لنا ا٤ببدأ وا٣بتم، ا٤بقالة، ذا منطق عدؿ، وخطة فصل

واجعل قدومنا عليو خّب مقدـ، آمْب، واجعل اللهمَّ تلك الصلوات كلها وأضعافها، وأبلغ 
منها وأشرؼ، وأزكى وأ٭بى وأطيب، وأكثر وأوفر، وأجل وأٔبل، وأفضل وأكمل عدد ما 

ظة، وطرفة من كل أحصى كتابك وزنة عرشك، ورضاء نفسك يف كل نفس وحملة و٢ب
طارؼ، وعدد ما وسعو علمك، وعدد كل شيٍء غّب ذلك، وزنة كل شيٍء، ومليء كل 
شيٍء، على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد، يا أرحم الراٞبْب، آمْب، آمْب، آمْب، واجعلها اللهمَّ 
وسيلة ِف، وما٫بة، ونافعة، ومعينة يف ديِب ودنياي، وعند مويت، ويف قربي، وحشري، 

اً لقبوؿ دعائي يف كل حْب، وٝبيع إخوآف، آمْب، واستقيلك اللهمَّ عثرايت، وآخريت، وسبب
وأستطرحك رّب خطيايت، وأستعطفك زاليت، وأستنقذؾ فرطايت، وأستطولك ىفوايت، 



وأستسمحك تقصّبي، وأسألو مسألة من رؽ عظمو من خوفك، وجل خوفو من 
أف ترزقِب وإخوآف ا٤بؤمنْب  عظمتك، واستوجب اإلجابة لوعدؾ، وَف ينػزؿ مسألتو بغّبؾ

أماناً ينشر علينا ظلو ال يلقى معو سوء حٌب ندخل جنَّتك، ونتفيا بفيئك، وٛبنحنا لطفاً 
نفوز بو وننجد حٌب نقف ٔبوارؾ،وخبلصاً من كل حق حٌب ال نسأؿ عن شيٍء بْب 
اً يديك، وعافية وعفواً وكرامة نفوز معها بكل خّب يف الدارين من عندؾ، ونسألك رزق

طيباً، وعلماً نافعاً، وعمبلً جارياً متقببًل، وذريًة طيبًة، وحياًة طيبًة، وعيشًة طيبًة، وخاٛبًة 
طيبًة، وآخرًة طيبًة، يا أرحم الراٞبْب، آمْب، آمْب، آمْب، وصلى اهلل وسلم على ٧بمد 

 وآلو.

قبيل الظهر يـو قاؿ يف )األـ(: قاؿ ا٤بؤلف ا٤بوُف أمّب ا٤بؤمنْب أيده اهلل: إنتهى ٙبصيلو 
الثبلثاء لعلو ثالث عشر خلت من شهر اهلل ا٢براـ القعدة أحد شهور سنة سبع وستْب 
ومائتْب وألف، طالباً من ا٤بؤمنْب الصفح والدعاء جعل اهلل ٥بم مثل ذلك، آمْب، ّٔجرة 
دار أعلى، أعلى اهلل مقامنا يف الدارين، آمْب، وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٧بمد وآلو 

 ىرين.الطا

وقاؿ يف )األـ(: وقد ُّت نقبلً وقراءة على مؤّلفو ا٤بوُف أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل أٞبد بن 
ىػ( وقد 1318يف شهر ٝبادى األوُف سنة ) -رٞبو اهلل رٞبة األبرار-ىاشم بن رسوؿ اهلل 

ٗبا َف يسبق إليو من االستيعاب وسلوؾ طريقة األصحاب يف ٚبريج  -أّيده اهلل -أتى
األحاديث وتصحيحها، مث أّكد ذلك بتخرٯبها من كتب ا٢بديث ا٤بشهورة، مث التكّلم على 
مواضع االشتباه وٙبقيقها، بدّقة نظره الكرٔف وما يدؿ على جودة فهمو ا٤بستقيم، فجزاه اهلل 
عن اإلسبلـ وا٤بسلمْب خّباً، وأعظم لو بذلك ثواباً وأجراً، آمْب، آمْب، وصّل اللهم على 

 .([71]()[70])٧بمد األمْب وآلوسّيدنا 

 
 يعِب: غايتو. [(1)]

 صوابو: أربعاً. [(ػ2)]

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/safeenah_monjeyah/1.htm#_ftn70#_ftn70
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 لعلو: )وارقو(. [(ػ3)]

 قولو: يف ا٢بفاظ )يف( ٗبعُب ِمْن. [(ػ4)]

 : ٝبع حلقة.-أو٥با حاء مهملة مكسورة–ِحَلق  [(ػ5)]

 -عليهم السبلـ-أي مؤدى حديث التمسك وحديث السفينة واحد يف ٪باة ا٤بتمسك بأىل البيت  [(ػ6)]
 وىو الغارؽ ا٥باوي. -عليهم السبلـ-ويف ضبلؿ التارؾ ألىل البيت ا٤بتبع ٥بم الذي كالراكب يف السفينة 

ما بْب القوسْب ىنا زيادة على ما يأيت يف األصل، وىو ثابت يف ا٤بخطوط، مع أف البناء ىنا على  [(ػ7)]
 االختصار كما ترى.

إٍف، وموضوع ذلك ويعُب ّٔذا ما ذكره فيما سيأيت الحقاً من قولو: وأما سائر األفعاؿ ا٤بتعقلة بالبدف..
 االبتداء بالتسمية وذكر الرقية واالستعاذة وما يقاؿ عند التثاؤب والعطاس.

( ما قيد 3( ما قيد ٗبكاف. )2أي ا٤بقيد بوقت خاص. )–( ما ذكر 1يعِب أف ا٤بقيد ثبلثة فصوؿ: ) [(ػ8)]
 بشخص.

 االستغناء عن ىذه الرموز.تقريباً للقارئ الكرٔف رأينا إثبات كّل كتاب ٩با تقّدـ با٠بو؛ و  [(ػ9)]

ويف )٧باسن األزىار( روينا عن ابن عباس أنو قاؿ: قاؿ ا٤بؤمنوف للنيب َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم:   [(10)]
كيف نصلي عليك ؟، فقاؿ: ))قولوا: اللهمَّ صلّْ على ٧بمٍد وعلى آؿ ٧بمٍد، وبارؾ على ٧بمد وعلىآؿ 

 إنك ٞبيد ٦بيد((. م وعلى آؿ إبراىيم٧بمد، كما صليت وباركت على إبراىي

وفيو من حديث علي َعلْيو السَّبلـ عنو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم: ))إرفعوا أصواتكم بالصبلة عليَّ وعلى 
 أىل بيٍب فإهنا تذىب بالنفاؽ((، وىو يف )أماِف أيب طالب)ع(.

إُف أف قاؿ: ))فإذا قاؿ العبد: اللهمَّ صلّْ وفيو من حديث، طويل، وفيو صفة ا٤بلك ا٤بوكل بالصبلة عليو، 
على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد، لقطها من فيو كما يلقط الطائر ا٢بب يرفرؼ على قربي ويقوؿ: يا ٧بمد؛ يا 

٧بمد؛ إف فبلف بن فبلف صلى عليك وأقرأؾ السبلـ، فتكتب لو يف ذلك اليـو يف رؽ من نور با٤بسك 
يكتب لو عشروف ألف حسنة، ويغرس لو عشروف ألف شجرة على األذفر فُّبفع لو عشروف ألف درجة، و 

 شاطيء الكوثر، فهو ٨بتـو با٤بسك األذفر يف قربي عند رأسي((.

وساؽ حديثاً طويبًل فيو ذكر اللواء إُف أف قاؿ: ))فإذا ُدعي العبد الذي أكثر الصبلة علي للوزف فخف 
فيقوؿ: يا ٧بمد؛ أنت اليـو مطاع، فيكتب كتاب  ميزانو فأقوؿ للوزاف: أرفق فإف لو عندي وديعة وصنيعة،

 با٠بو وباسم اهلل وحده فأضعو يف كفة ا٤بيزاف، فأدع اهلل أف يرجح ميزانو((، ٛبت من )٧باسن األزىار(.

 أي: استيقظ. [(11)]

 وىو يف )ا١بامع الكايف( عن علي َعلْيو السَّبلـ. [(12)]



 الفرائض ٟبس، ٰبصل ا١بميع مائة وٟبسْب فافهم.وذلك بأف ٙبصل بعد كل فريضة ثبلثْب، و  [(13)]

 صوابو: وتسبح ٟبس عشرة. [(ػ14)]

 قولو يواكي: أي يتحامل إذا أراد رفع يده. [(15)]

 روي بالياء ا٤بثناة من ٙبت: أي ٲبرع األرض عليو، أي ٱبصب. [(16)]

 وروي بالباء ا٤بوحدة: أي منبتاً للربيع.

 ا١بباؿ الصغار.ىو بالضاد ا٤بعجمة، وىي  [(17)]

أظن أف ىذا ا٢بديث من أماِف ا٤برشد باهلل على ما ٰبكيو يف ا٢بديث الذي يأيت قبل حديث آخر [(ػ18)]
 الباب ىذا عن مشس األخبار.

 بياض يف األـ. [(ػ19)]

 لعلو: تطاع فتشكر. [(ػ20)]

 يعِب بو البخاري، ومسلماً، وأبا داود، فبل يشكل. ٛبت ىامش ا٤بخطوط. [(21)]

 كذا يف ا٤بخطوط، ولعل الضمّب للتخريج وعطف البواقي عليو. [(ػ22)]

 ٩با رواه اإلماـ أبو طالب)ع(. [(ػ23)]

 ويف رواية للبيت األخّب ىكذا: [(24)]

عنيت بالشوص داء الضرس مث 
 ٗبا

 ٛبت ىامش ٨بطوط.

يليو ذى األذف والبطن اتبع   
  رشداً 

 
  

  

مًب ا٢بديث: ))اللهم لك ا٢بمد أطعمت فأشبعت وأسقيت فأرويت، ويف االعتبار وسلوة العارفْب  [(ػ25)]
 فلك ا٢بمد غّب مودع وال مكفور وال مستغُب عنك((.

 تقدـ أنو عبداهلل بالتكبّب فينظر. [(ػ26)]

كذا يف ا٤بخطوط )ت(، ولكن َف تتقدـ اإلشارة ّٔذا الرمز. أما معُب ))يسمي بْب كل نفس((  [(ػ27)]
 فمعناه: بعد كل نفس.

 بالشماؿ )ظ(. [(ػ28)]

 على ٧بمد )ظ(. [(ػ29)]

 نفيع )ظ(. [(ػ30)]

 وا٥بامَّة: بتشديد ا٤بيم، كل ذات سم كا٢بيَّة. صح أصبلً. [(31)]



 كذا يف األصل بتكرير لفظ ا١ببللة. [(ػ32)]

 اسم كتاب؛ أو وصفْب ٥بذا ا٢بديث. [(ػ33)]

 أي ٯبعل ٥با من ٱبدمها. [(ػ34)]

 كذا يف األـ. [(ػ35)]

 .يعِب سورة ا٤بلك ال الفرقاف [(ػ36)]

 َف يذكر ما بْب القوسْب فيما تقدـ وال ذكر لو ىنا البتة. [(ػ37)]

 وىو أبو عبداهلل ا٢بسْب بن إ٠باعيل..إٍف. [(ػ38)]

)القائل: فبعثت، ىو الربيع(، وال تفاوت بن روايٍب اإلمامْب إال بزيادة الدعاء ىذا، أو ٲبكن أنو  [(39)]
البعض يف أماِف اإلماـ أيب طالب)ع( َعلْيو السَّبلـ، وىنا أتى با١بميع، أو خص ما قالو عند اقتصر على 

الدخوؿ كما ىو ظاىر رواية أيب طالب،وىنا على اإلطبلؽ وذكر ٝبيع الدعاء، واهلل أعلم. )فبعث إليو( 
 صح أصل، وٲبكن أف القصة وقعت مرتْب. ٛبت ىامش ا٤بخطوط..

 يف )نخ(. [(ػ40)]

 عن )نخ(. (ػ[41)]

 تفلق )ظ(. [(ػ42)]

 أي باقية َف ٛبح فطمستها أي ٧بتها. أو يكوف بدؿ )مرسية(: )من سيئة( فهي قريبة. [(ػ43)]

 زاد يف )مشس األخبار(: يا موالنا. [(44)]

 كذا يف األـ منقوطة. [(ػ45)]

 النهاية(. بكسر الفاء: أي ٝباعتاف، وصواؼ ٝبع صافة: أي باسطات أجنحتها، ذكره يف( [(46)]

 صوابو: فصبلً بالنصب مفعوالً بو لنعنوف، وقد يكوف على لغة ربيعة. [(ػ47)]

 نسيب )ظ(. [(ػ48)]

 صوابو: قصرين مفعوُف بُب، ولعلو على لغة من يقصر ا٤بثُب ويعربو باأللف مطلقاً. [(ػ49)]

 عملنا )ظ(. [(ػ50)]

 نرجع )ظ(. [(ػ51)]

 تلقاه )ظ(. [(ػ52)]

 أولولية أياـ العشر فهي أفضل من أياـ التشريق.يعِب  [(ػ53)]

إف صّح ا٢بديث فمعُب ينزؿ ىنا ينزؿ اهلل رٞبتو الستحالة النزوؿ عليو سبحانو. وقد فّسره أمّب  [(ػ54)]
 يف آخر ا٢بديث. -عليو السبلـ–ا٤بؤمنْب 



 يعِب مبلئكة غّب ا٤ببلئكة الكراـ الكاتبْب ا٢بفظة. [(ػ55)]

 ( منها.5:البقرة. أو }اْلُمْفِلُحوَف{ آية )4}يُوِقُنوَف{ ]إُف  [(ػ56)]

 [.24، 23، 22من قولو: }ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َعاَِفُ اْلَغْيِب{..اآليات ]ا٢بشر: [(ػ57)]

 عطف على صلى. [(ػ58)]

 أي ويف االعتصاـ من رواية ا١بامع الكايف. [(ػ59)]

 اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من الرضاعة.وىو أخو رسوؿ  [(60)]

 زيادة مِب ال لزـو ٥با. [(61)]

 وروي ىكذا: [(62)]

 وكل فراٍؽ للمات دليل
 
  

 وإف فراقي فاطماً...إٍف  
 
  

  

 وحفظت عن بعض شيوخي أنو قاؿ علي َعلْيو السَّبلـ:

  نفسي على زفراهتا ٧ببوسة
 ال خّب بعدؾ يف ا٢بياة فإ٭با

 
  

 
 يا ليتها خرجت مع الزفرات 

  أبكي ٨بافة أف تطوؿ حيايت
 
  

 رضي اهلل عن ا١بميع، وحشرنا يف زمرهتم، آمْب. ٛبت من ىامش ا٤بخطوط. 

 يف األـ: تستطيعى، بغّب نقط. [(ػ63)]

 أي ا٤بلكْب منكر ونكّب. [(ػ64)]

 لعلو: وفيها. [(ػ65)]

 با٤بهملتْب.كذا يف ا٤بخطوط، ولعلو: تعلعل،  [(ػ66)]

 فقاؿ )ظ(. [(ػ67)]

بكتابو ا٤بسمى ٕبديقة  -عليو السبلـ–ىي األربعْب ا٢بديث السيلقية الٍب شرحها ا٤بنصور باهلل  [(ػ68)]
  ا٢بكمة.

قلت: وأخربٓف الثقة ٧بمد بن ا٥بادي عن موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٥بادي لدين اهلل ا٢بسن بن ٰبٓب  [(69)]
٠بع تبلوة )يػس( من قرب اإلماـ ٦بدالدين بن ا٢بسن بن اإلماـ عز الدين بن القا٠بي رضي اهلل عنو أنو 



ا٢بسن بن علي بن ا٤بؤيد َعَلْيهم السَّبلـ، ا٤بقبور يف ا٢برجة،وكاف موضع القرب ال يعرؼ، وإ٭با أمر َعلْيو 
 السَّبلـ أف ٰبفر عليو بعد ما ٠بع التبلوة من القرب.

 العظيمة، والفضل ا٤بشهور، والعلم، والزىادة، والورع، والسّبة العادلة.قلت: وىذاف اإلماماف ٥بما العبادة 

و٩با روي عن اإلماـ ٦بدالدين َعلْيو السَّبلـ أنو اجتهد يف عدـ قبض الرىائن، فاطلق ٫بواً من أربعْب رىينة 
ىنالك، و٤با  من أىل ببلده، و٤با خرج اإلماـ شرؼ الدين عليو ملك الببلد فانتقل إُف ا٢برجة، وكانت وفاتو

مات جعل وصيو اإلماـ شرؼ الدين وأرسل إليو بسجادتو، فلما أف وصلت إُف اإلماـ شرؼ الدين بكى 
 وقاؿ: لو علم ٕبالو ما عارضو، أو ىذا.

وأما اإلماـ ا٥بادي ا٢بسن بن ٰبٓب القا٠بي ففضلو مشهور، وعلمو مأثور، وقد أصابو ما أصاب اإلماـ 
إُف ا٢برجة يف أياـ خبلفتو، لكنو عاد إُف الببلد وتويف بباقم وقربه فيو   النتقاؿ٦بدالدين من اإلضطرار إُف ا

َعلْيو السَّبلـ، نقلت ىذه الكرامة تربكاً بفضلهم، وإف كاف أشهر من أف يذكر، ولكن نرجوا اهلل أف ٰبشرنا 
 يف زمرهتم، وأف ال ٰبرمنا فضلهم، آمْب. كتب ٰبٓب ٧بمد عبداهلل الشاذِف.

وقد ُّت ِف نسخ ىذه النسخة الشريفة بعوف اهلل تعاُف، فلو ا٢بمد، بعد العصر يـو األحد لعلو  -[( 70)]
ىػ(، وأنا الفقّب إُف اهلل تعاُف، ا٢بقّب 1318عشرين، أو اثنتْب وعشرين، يف شهر ٝبادى األوُف سنة )

أنا أسأؿ اهلل الكرٔف، ٕبق ٧بمد بن عبداهلل بن علي بن أٞبد الشاذِف األنصاري ا٣بزرجي وفّقو اهلل تعاُف، و 
أ٠بائو كّلها، وٕبّق السائلْب لو، وٗبا سػألوه بو، وٕبّق كل كلمة شريفة، وٗبا ٰبق أف يسأؿ بو أف ٯبعلها ِف 

ذخّبة نافعة عند كل شدة يف الدنيا واآلخرة، وأف يعافيِب وأىلي وأحبائي وٝبيع ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات من كل 
ىلي خاٛبة خّب نفوز معها برضاه وجنتو ونعيهما، وأف يؤمّّْنا من أىواؿ الدنيا ببلٍء وشر، وأف يُقيّْض ِف وأل

واآلخرة إنو على كل شيٍء قدير، آمْب، آمْب، آمْب، اللهمَّ صلّْ على ٧بمد وآلو، وسلم تسليماً، آمْب، 
األوفر من ويتلوىا إف شاء اهلل صحيفة علي بن موسى الرضا، نسأؿ اهلل اإلعانة على التماـ، وحوز ا٢بظ 

 العلم والعمل، آمْب، آمْب.

يف ىامش ا٣بطية قولو: ا٢بمد هلل ُّت لنا قراءة ىذه النسخة الشريفة السفينة وقصاصة بقدر اإلمكاف  [(ػ71)]
على يدي سيدي العبلمة شرؼ الدين حسن بن ٰبٓب القا٠بي عافاه اهلل تعاُف يف شهر شعباف سنة 

 وفقو اهلل.ىػ( ٧بمد بن عبداهلل الشاذِف 1318)

ىػ( ُّت لنا مقابلة وقصاصة 1419ا٢بمد هلل يف ليلة الثآف والعشرين خلت من شهر رمضاف الكرٔف سنة )
وإصبلح ىذا الكتاب على الٍب صف بالكمبيوتر عليها أنا واألخ السيد الفاضل عبدالباسط بن ٰبٓب 

وعناية موالنا وحجة عصرنا اإلماـ مشكاع ٗبعاونة األخ العزيز عبدالعزيز بن ٧بمػد الشاذِف يف أوائلها 



ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاُف، ونستمد الدعاء الصاٌف من األخوة ا٤بطلعْب، 
 وكتبو ٧بمد بن علي عيسى ا٢بذيفي أمّده اهلل بألطافو.

  

 

 

 


